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Voorwoord.

VOORWOORD
Het tweede deel is bijna een jaar later verschenen, dan in het
vooruitzicht gesteld was. De reden is vooral. dat de nieuwste tijd
en de godsdienstige stroomingen buiten de katholieke Kerk
uitvoeriger behandeld zijn dan aanvankelijk bedoeld was. De stof
is breeder en vollediger uitgewerkt dan in het eerste deel. Aan
het bezwaar, dat de grenzen van een handboek overschreden
werden, is zooveel mogelijk tegemoet gekomen door het minder
belangrijke en den uitleg in kleine letters te plaatsen; de leeraar
kan dan een keuze doen.
Ten slotte een woord van hartelijken dank aan allen, die mij
bij de bewerking van dit deel met raad en daad ter zijde hebben
gestaan: aan Pastoor Knuif. Prof. Dr. W. Mulder, Dr. Post, de
WelEerw. Heeren J. Servaas en C. Vernooy, de Eerw. Heeren
theologanten en vooral aan Prof. H. van der Kamp, die het
geheele handschrift met groote zorg, scherpzinnigheid en zaken~
kennis heeft doorgelezen en daardoor de voor een stof van dezen
omvang bijna noodzakelijke medewerking verleend heeft.
Moge God dit werk van jarenlangen ingespannen arbeid
zegenen!

Op het feest van S. Petrus' Banden. 1931.
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§ 130. De latere Middeleeuwen. Overzicht.

DE MIDDELEEUWEN.
DERDE PERIODE.

DE LATERE MiDDELEEUWEN.
HET VERVAL VAN DE KERKELIJK~POLITIEKE
MACHT DES PAUSEN EN VAN
HET GODSDIENSTIG EN ZEDELIJK LEVEN.
HET STREVEN NAAR HERVORMING.
( 1304--1517)1.

§ 130. Overzicht van de periode.
De 13e eeuw beteekent het bloeitijdperk der M. E.; op het einde
daarvan openbaart zich het verval: onder Bonifatius VIII leed
het pausschap zijn eerste groote nederlaag en bleek zijn invloed
aanzienlijk verzwakt. De 14e en 15e eeuw vormen een overgangs~
periode. waarin nieuwe. machtige factoren hun invloed op het
geestelijk leven beginnen uit te oefenen. De voornaamste verschijnselen zijn: 1°. Het dalen van de pauselijke macht. veroorzaakt
1 Her gen r ö t h e r-K i r s c h, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte
lIl. Fr. 61925. - F. M 0 u r r et, Histoire générale de l'Eglise V: La renaissance et la réforme, P.2 1914. - A. Duf 0 u r c q, Le christianisme et la désorganisation individualiste (1294-1527), P. 71925. - G. Sc h n ü r e r, Kirche u.
Kultur im Mittelalter lIl, Pdb. 1929. - Hef el e-L e c 1 ere q, Histoire des
conciles VI, VII. - L. v. Pas tor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des
Mittelalters, Fr. I, 5/7 1925; 11, 5/7 1923; lIl, 5/7 1924. - G reg 0 r 0 v i u s,
Geschichte der Stadt Rom VI. - A. C rei 9 t h 0 n, A History of the Papacy
during the period of the Reformation I, The Great Schisme; The Council of
Constance ; 11, The Council of BasIe; The papal Restauration, Lo. 1882. J. Hall e r, Papsttum u. Kirchenreform I. B. 1903. - F. Roe q u a i n, La cour
de Rome et l'esprit de la réforme avant Luther 11, lIl. P. 1895/97. J. H u i zin 9 a, Herfsttij der Middeleeuwen, Haar!. 3 1928. - P. I mba r t de
I a T 0 u r, Les origines de la réforme. I. La France moderne; 11, L'Eglise catholique. La crise et la Renaissance. P. 1905/09. - A. H a u c k, Kirchengeschichte
Oeutschlands V. - J. Jan s sen, Gesch. des deutschen Volkes seit dem Ausgang des M. A. Fr. I. 17/18 1916 (L. v. Pastor). - G. Wol f. Quellenkunde der deutschen Reformations-Geschichte I. Gotha 1915. - G. G r up p.
Kulturgeschichte des M. A. V, VI Pdb. 1919/25. - H. Pi ren n e, A. Ren a ude t, E. Per r 0 y, M. Ha n del s man, L. H a I p hen. La fin du moyen äge.
La désagregation du monde médiéval (1285-1453); L'annonce des tem ps nouveaux (1453-92), 2 v. P. 1931.
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§ 130. De latere Middeleeuwen. Overzicht.
door sommige misstanden. de Babylonische gevangenschap. het
Westersche schisma. de conciliaire theorie. En de verzwakking
van het fundament leidde tot verzwakking van de geheeIe Kerk.
2°. De eenheid der christelijke Europeesche maatschappij wordt
verbroken. doordat de twee groote machten der M. E .. het paus~
schap en het keizerschap (na den val der Hohenstaufen) aan
invloed verliezen. Er vormen zich nationale staten en staatjes.
die zich aan de leiding der Kerk onttrekken. hun instellingen niet
zelden in anticlericalen geest ontwikkelen en eigenmachtig de
kerkelijke aangelegenheden regelen. In de afzonderlijke staten
komt in plaats van de verbrokkeling door het leenstelsel eenheid
onder een sterk centraliseerend staatsgezag. dat ook de Kerk wil
beheerschen.
3°. Ook de harmonische eenheid tusschen geloof en wetenschap.
godsdienst en cultuur wordt verbroken. Er komen stroom in gen
van fideïsme en rationalisme op. De politiek wordt van godsdienst
en moraal gescheiden; de klove tusschen wereldlijke en geestelijke
macht wordt steeds breeder. Leeken nemen in den raad der vorsten
de plaats in. die vroeger bisschoppen bekleedden. Ook op het
gebied der wetenschap, dat tot dusver bijna uitsluitend aan de
geestelijkheid behoord had, neemt de leekenwereld een steeds
grootere plaats in. Bij het volk wordt het streven naar vrijheid en
zelfstandigheid ten opzichte der Kerk steeds krachtiger. Sterker
wordt de oppositie der leeken tegenover de veelal verwereldlijkte
geestelijkheid, die daarom des te meer moeite doet om haar
geprivilegieerde positie te handhaven. Nieuwe radicale dwalingen
tegen de hierarchie komen op.
4°. Terwijl de scholastiek vervalt, oefent de Renaissance een
soms noodlottig en invloed uit op het geestesleven en de zeden.
5°. Sommige Pausen, verschillende bisschoppen en geestelijken
leiden een wereldsch en soms zedeloos leven.
6°. Telkens openbaren zich krachtige uitingen van godsdienstig
leven; vele heiligen oefenen een heilzamen invloed uit op hun
omgeving; telkens weerklinkt de roep naar hervorming in hoofd
en leden en deze wordt ook wel ter hand genomen, maar niet
algemeen en krachtig doorgevoerd, omdat de leiding van boven
ontbreekt, en sommige hervormingsstroomingen richten zich tegen
de Kerk.
7°. Terwijl de invloed der Kerk vermindert, gaan in het alge~
meen de welstand. de wereldlijke cultuur en de wetenschap in
opwaartsche richting.
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§ 131. De "Babylonische gevangenschap".
EERSTE HOOFDSTUK.

DE PAUSEN TE AVIGNON (1304-78).1

§

131. De beteekenis en de gevolgen der "Babylonische
gevangenschap". Het pauselijk finantiewezen en de centralisatie
van het kerkelijk bestuur.
1°. In een conclave van 11 maanden na den dood van Benedic~
tus XI (§ 114. 3°) werd gekozen de a.b. van Bordeaux. Bertrand de
Got. Clemens V (1305/14). Het is onwaar. dat hij voor zijn
keuze aan Philips den Schoone verschillende beloften gedaan had.
Wel heeft hij zich tijdens zijn pausschap zwak tegenover hem
getoond en zich soms tot zijn werktuig laten gebruiken. Misschien
is zijn voortdurende ziekelijkheid een verontschuldiging; moeilijk
is de begunstiging zijner familie te verdedigen.
Rome. door partij twisten verdeeld. was in latere jaren geen
rustige verblijfplaats voor de Pausen geweest en verschiliende
hadden daarom in andere steden van Italië korter of langer geresi~
deerd. Clemens meende in Frankrijk veiliger te zijn; mede ook
onder invloed van Philips gaf hij daarom geen gevolg aan de uit~
noodiging der kardinalen naar Rome te komen. trok 4 jaar in
Frankrijk rond en vestigde zich in 1309 te Avignon. dat 69 jaar
lang de residentie der Pausen zou blijven. Het bestuur van Rome
en den Kerkelijken staat werd aan drie kardinalen overgelaten.
Naar een vergelijking met de ballingschap der Joden is het pause~
lijk verblijf te Avignon niet zonder overdrijving .. de Babylonische
gevangenschap" genoemd.
1
St. B a I u z i u s, Vitae papa rum AvinionenslUm, 2 v. P. 1693, ed.
G. Mol I a t, P. 1914/22. G. Mol I a t, Etudes critiques sur les Vitae paparum Av.
d'Etienne Baluze, P. 1917. - Lettres Communes et Curiales des Papes d'Avignon.
Analysées d'après les Registres du Vatican par les Chapelains de St. Louis des
Français à Rome, P. 1898 vlg. (zie de afzonderl. pausen). - H. Fin k e, Acta
Aragonensia, 3 Bde Mr. 1908/26. - G. Mol I a t, Les papes d'Avignon, P.3 1920.
- C h. Po u I let, Guelfes ct Gibelins II. La diplomatie pontificale à I'époque de
la domination française (1266---1378), Leuv. 1922, - Pastor I. - Hauck V.
- G. Col 0 m b e, Le pal ais des papes d'Avignon, P. 1927. - M. F a u con.
La librairie des Papes d'Av., 2 vol. P. 1886/87. - L. B run, Avignon au temps
des papes, P. 1928. - E. D é pre z, Les préliminaires de la guerre de cent ans :
la papauté, la Françe et I'Angleterre (1328i42), P. 1902, - F. Schneider.
Rom. u. Romgedanke im M. A., Mn. 1926, - Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai,
publiés par I'Institut historique beIge de Rome, P. I. U. Be r I i è re, Suppliques
de Clément VI. 1906; II et lIl, A. Fa yen, Lettres de Jean XXII; IV, A. F i eren s, Lettres de Benoit XII, 1910; V, U, Be r I i è r e, Suppliques d'Inn~
cent VI. 1911 ; VII, A. F ier e n s, Suppliques d'Urbain V, 1914.
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§ 131. De "Babylonische gevangenschap".
Avignon. dat niet aan Frankrijk. maar als rijksleen aan den
koning van Napels behoorde en in 1348 door Clemens VI gekocht
werd. lag bij het graafschap Venaissin. dat ook aan den Paus
behoorde. doch het was (sedert 1349) geheel door Fransch gebied
omsloten~ De toren. door Philips den Schoone op den anderen oever
der Rhöne opgericht. blijft nog de symbolische uitdrukking van de
bewaking. die de Fransche koningen over de Pausen uitoefenden.
Bovendien waren de Pausen Franschen en benoemden meestal
Fransche kardinalen (van de 134 13 Italianen. 5 Spanjaarden.
2 Engelschen. 1 Zwitser. 113 Franschen). Italiaansche en Duitsche
geschiedschrijvers hebben echter de slechte gevolgen van de Baby~
Ionische gevangenschap overdreven voorgesteld. De Italianen
(Petrarca e.a.) hebben het nooit kunnen verdragen. dat het paus~
schap Italië verlaten had: het krenkte hun nationaal gevoel.
Duitschers hebben de Pausen van Avignon beschouwd als niet
onpartijdig in de toenmalige verwikkelingen tusschen Frankrijk en
Duitschland. Daartegen is van Fransche zijde in lateren tijd gerea~
geerd. maar misschien van den anderen kant overdreven. De
waarheid ligt in het midden. Ongetwijfeld heeft men de nage~
dachtenis der Fransche Pausen te zwaar belast. Als men den goed
meen enden. doch ten opzichte van Philips beklagenswaardig
z;wakken Clemens V uitzondert. waren het allen waardige mannen;
Urbanus V is onder het getal der zaligen opgenomen. Krachtig
hebben zij gewerkt voor de geloofsverkondiging in Azië en Afrika
en ook de kunst en wetenschap bevorderd. Zij waren niet zonder
meer gewillige dienaren der Fransche kroon. ook Clemens niet.
In het algemeen hebben zij een Italiaansche politiek gevoerd. die
niet altijd gunstig voor Frankrijk was: de onafhankelijkheid van
den Kerkelijken staat handhaven door de Duitsche en Fransche
macht in Italië in evenwicht te houden. Ook hebben bijna allen er
ernstig naar gestreefd terug te keer en naar Rome. de stad van
St. Petrus. den natuurlijken. door den eersten Paus aangewezen
zetel van het pausschap. ,Maar die pogingen stuitten ten slotte af
op de anarchie in Italië. dat. door onderlinge twisten verscheurd.
den Paus geen veilig toevluchtsoord bood. Eerst toen kardinaal
Albornoz
de rust hersteld had. was de terugkeer mogelijk.
Ofschoon de Fransche koningen en kardinalen alle moeite aanwendden de Pausen in Frankrijk te houden. is Gregorius ten slotte
naar Rome teruggekeerd.
Daartegenover staat echter. dat de Fransche Pausen soms meer
de belangen van hun vaderland bevorderd hebben dan voor het

er
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§ 131. De "Babylonische gevangenschap".
heil der Kerk dienstig was, met name in den strijd met keizer
Lodewijk van Beieren. Zoo is het te verklaren, dat de Duitsche
vorsten door de Gouden bulle (1356) den Paus bij de koningskeuze
geheel uitsloten. Vervolgens, al waren de Pausen geen gewillige
werktuigen der Fransche kroon, in de oogen der wereld stond het
pausschap onder Franschen invloed. De dikwijls op zich wel
gerechtvaardigde tegemoetkoming aan. Frankrijk en het paleis te
Avignon, dat voor de eeuwen bestemd scheen, moesten dien indruk
nog versterken. Het had den schijn alsof het pausschap zijn alge~
meenheid verloren had en particuliere belangen diende, alsof de
Paus niet meer het hoofd der geheele Christenheid was, die onpar~
tijdig boven allen staat, maar een onderdaan en werktuig der
Fransche koningent die ook zijn geestelijke macht in dienst van
Frankrijk stelde. De schijn was tegen hem en dat was reeds nood~
lottig. Anagni is een keerpunt in de geschiedenis. Daar zegepraalde
het leekenelement over de kerkelijke macht; daar heeft het m. e.
pausschap zijn eerste groote nederlaag geleden. De Babylonische
gevangenschap, die onmiddellijk volgde op Anagni, is daarom een
symbool genoemd van de overheersching van het pausschap door de
wereldlijke macht.
Nu kan men terecht opmerken, dat de verwarde politieke toestand in Italië het verblijf der Pausen aldaar zeer moeilijk maakte.
Maar ook onmogelijk? Zoo vele Pausen hebben in Italië in
ballingschap rondgezworven. Zou een openlijke strijd niet beter
geweest zijn dan een vrede, gekocht tegen zulk een prijs? Doch
wat het ergste is: Avignon had als onmiddellijk gevolg het
Westersche schisma, de zwaarste beproeving, die de m. e. Kerk
getroffen heeft. De Fransche Pausen hadden het Fransche element
in het kardinaalscollege onnatuurlijk versterkt. De Fransche kardinalen wilden, evenals de Fransche koningen, het pausschap in
Frankrijk houden en kozen een tegenpaus, toen zich dit weer
blijvend in Italië ging vestigen. Het schisma is het laatste stadium
van de rivaliteit der Franschen en Italianen om het bezit van het
pausschap. En hier was het recht ongetwijfeld aan Italiaansche
zijde (Salembier).
Een andere grief tegen Avignon is de weelde, die er heerschte.
"Het pauselijk hof schitterde boven alle Europeesche hoven door
zijn weelde en den glans zijner feesten" (Mollat, 348).
T en slotte hebben de centralisatie van het kerkelijk bestuur 1
1 P. B a u m 9 art e n, Aus Kanzlei u. Kammer. Erörterungen zur kurialen
Hof- u. Verwaltungsgesch. im 13-15 Jahrh., Fr. i. B. 1907. - K. Eu bel, Zum
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§ 131. Het pauselijk {inantiewezen.
aan de curie, die sedert Innocentius 111 vooral begonnen, steeds
consequent doorgevoerd was en de ontwikkeling van het pauselijk
finantiewezen 1, te Avignon haar hoogtepunt bereikt. Beide hebben
tot veel misbruiken en klachten in de latere M. E. aanleiding
gegeven.
De centralisatie uitte zich daarin, dat verschillende tot dan door
bisschoppen en synodes uitgeoefende rechten aan den Paus overgingen: oprichting, verdeeling en opheffing van bisdommen,
bevestiging, overplaatsing en afzetting van bisschoppen, en dat de
appellaties op Rome zeer talrijk werden. De eedsaflegging der
bisschoppen en hunne verplichting tot de "visitatio liminum" werd
in 1234 door Gregorius IX tot algemeene wet verheven, de canonisatie der heiligen door Alexander 111 den Paus voorbehouden,
de approbatie der reliquieën, de bevestiging der orden en de
macht tot het verleenen van een vollen aflaat door het 4e Lateraansch concilie (1215). Ook de absolutie van bepaalde zware
misdrijven werd sedert de 12e eeuw uitsluitend pauselijk recht.
(Marx, 452). Te Avignon vooral namen de pauselijke reservaties toe.
2°. Krachtens de .. volheid der macht" hebben de Pausen het recht voor alle
ambten en beneficies de personen onmiddellijk te benoemen (plenaria dispositio)
en sedert de 12e eeuw hebben zij steeds meer van dit recht gebruik gemaakt,
zich de benoeming gereserveerd (pauselijke reservatie). De speciale reservatie
päpst!. Reservations- und Provisionswesen, Röm. Quartalschr. 8 (1894), 169. C. L u x, Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione
1265-1378 emissarum collectio et interpretatio, Bres!. 1904. - H. B a ier,
Päpst!. Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304, Mr. 1911. E. Rol a n d, Les chanoines et les élections épiscopales du XIe au XIVe s..
Aurillac 1909. - G. M 0 II a t, La collation des bénéfices ecc1és. sous les papes
d'Avig., P. 1921.
1 Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpst!. Hof- u. Finanzverwaltung
1316/78, I-IV, Pdb. 1910/20; I. E. G ö II e r, Die Einnahmen der Apost.
Kammer unter Johann XXII, 1910; 11, K. Sc h ä f e r, Die Ausgaben der Apost.
Kammer unter Joh. XXII. 1911; lIl, K. Sc h ä f e r, Die Ausgaben der Apost.
Kammer unter Ben. XII, Klemens VI u. Inn. VI. 1914; IV, E. G ö II e r, Die
Einnahmen der Apost. Kammer unter Ben. XII, 1920. --- E. G ö 1I e r, Der Liber
taxarum der päpstlichen Kammer, R. 1905. - G. M 0 I1 a t et C h. Sa mar a n,
La fiscalité pontif. en France au XIVe sièc1e, P. 1905. - E. Hen n i g, Die
päpstlichen Zehnten aus Deutschland im Zeitalter des avignonesischen Papsttums und während des grossen Schismas, Halle 1909. - A. Cl erg e a c, La
curie et les bénéfices consistoriaux. Etude sur les communs et menus services
1300--1600, P. 1911. - J. P. Kirsch, Die päpstl. Kollektorien während des
14. Jahrh., Pdb. 1894. - U. Be rl i è re, Les collectories pontificales dans les
anciens diocèses de Cambrai, Thérouanne et Tournai au XIVe s., (Ana!. va ticano-belgica X), R. 1929. - C. D a u x, Le denier de Saint-Pierre; ses origines,
ses raisons et convenances, P. 1907. - O. Jen sen, Der englische Peterspfennig
und die Lehenssteuer aus England u. lrland an den Papststuhl im M. A., Heidelberg 1903.
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§ 131. Het pauselijk finantiewezen.
betreft een bepaald geval. de algemeene een categorie van ambten of beneficies;
de benoeming (provisio) kwam bij een reservatie aan den Paus toe. De algemeene reservatie is het eerst toegepast door C1emens IV. wiens decretale L i c e t
E c c les i a rum (1265) den Paus alle beneficies reserveerde van personen. die
tijdens hun verblijf aan de Curie gestorven waren (quae apud Sedem apostolicam.
in Curia, vacant). Bonifacius VIII strekte de reservatie uit tot alle beneficia. wier
bezitters op een afstand van 2 dagreizen van het oogenblikkelijke verblijf der
Curie stierven. Johannes XXII tot alle ambten. wier bezitters door den Paus
afgezet. verplaatst, gepromoveerd of geconsacreerd waren. Op de synode van
Constanz verklaarde P. Martinus V slechts twee derde van alle beneficies zich
te willen reserveeren d.w.z. alle beneficies. die in 8 bepaalde maanden vacant
geworden waren.
Ook de bevestiging en benoeming van bisschoppen en abten door den Paus
nam toe. In het begin der l3e eeuw werd nog het oude recht gevolgd. dat slechts
de aartsbisschoppen. de bisschoppen der Romeinsche kerkprovincie en de titularissen van exempte bisdommen en abten in Rome bevestigd werden; de confirmatie van bisschoppen behoorde als regel aan den metropoliet. De benoeming
van bisschoppen en abten was meer een uitzondering; regel was de keuze. Maar
sedert Innocentius 111 werd de bevestiging en benoeming van bisschoppen door
de curie veel frequenter als een wapen in de hand der Pausen in den kerkelijken
strijd en later als bron van inkomsten. Urbanus V strekte in 1363 de reservatie
uit tot alle bisdommen en kloosters zonder onderscheid. doordat hij zich voor den
duur van zijn pontificaat voorbehield iedere vacante kerk en ieder klooster. zoo
dikwijls het hem behaagde, te vergeven. Zijn opvolger. Gregorius XI. hernieuwde
dezen maatregel. die in het vervolg van kracht bleef. Werd een bisschop niet
onmiddellijk door den Paus benoemd, dan moest zijn keuze door hem bevestigd
worden; het confirmatie recht was vóór het einde der 14e eeuw geheel op den
Paus overgegaan .
. Deze reservaties hangen samen met en werden bevorderd door het pauselijk
finantiewezen. De uitgaven waren ten gevolge van de onlusten in den Kerkelijken
staat en de weelderige hofhouding steeds hooger geworden. en zoo moesten
nieuwe bronnen van inkomsten gezocht worden. Het finantieele beheer stond
onder de Camera apostolica. De bronnen van inkomsten van den H. Stoel waren
in de 14e eeuw vooral: a. de bezittingen van den Kerkelijken staat en het graafschap Venaissin ; b. de census of tributen van de pauselijke vazalrijken (samen
70.000 goudgulden; een goudgulden is zes gulden van onze munt). nl. van Napels
(40.000), Sicilië, Aragon (voor Corsika en Sardinië). Engeland (5000); c. de
St. Pieterspenning uit Engeland (1500 goudgulden), Polen. het gebied der
Duitsche orde. de Scandinavische rijken; d. tienden (decimae) uit de inkomsten
der geestelijkheid. die aanvankelijk voor den kruistocht, later ook bij andere
gelegenheden gevraagd werden. (ze beliepen groote sommen, 7. 8 millioen gulden;
de opbrengst werd soms gedeeld met den landsheer. om diens protest te voorkomen); e. de bijdragen van exempte of onder pauselijke bescherming staande
kerken en kloosters; t. gelden verkregen door dispensaties, aflaten en g. bij
benoemingen.
Bij benoemingen enz. werden betaald: a. het servitium commune. aanvankelijk
een vrijwillige gift. sedert het midden der 13e eeuw een verplichte som bij de
bevestiging of benoeming van bisschoppen en abten, die in de 14e eeuw een
derde van hun jaarlijksch inkomen bedroeg. (Keulen. Salzburg enz. 10.000 goudgulden; bisdommen 50 tot 7000 goudgulden). Het werd cm de helft verdeeld
tusschen de Camera apostolica en het college der kardinalen. (De servitia communia brachten van 1316/34 1.097959 goudgulden op). Bovendien moesten
genoemde personen nog zoogenaamde servitia minuta aan de curie en de kardinalen betalen. b. De annaten (fructus primi anni). Dit zijn de taxa. die bij de
vacatie van een lager beneficie (canonicaat. pastoraat enz.). dat direct of indirect
door de curie vergeven werd. door den nieuwen bezitter betaald moest worden.
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§ 131. De centralisatie van het kerkelijk bestuur.
gewoonlijk gelijkstaande met de helft van het inkomen van het eerste jaar.
Clemens V was de eerste. die de annaten vorderde van alle gedurende drie jaar
in Engeland vacant geworden beneficies (1306); later moesten zij betaald worden
van alle aan den Paus gereserveerde beneficies. en daar deze zeer talrijk waren.
vormden de annaten een rijke bron van inkomsten.
Ook de fructus medii temporis. de inkomsten van vacante. aan den Paus
gereserveerde beneficies. kwamen sedert Johannes XXII aan de Camera apostolica; ook de spolia. de mobiele nalatenschap van geestelijken. met name van
bisschoppen en abten. moesten. vooral sedert Johannes XXII. aan de curie
worden overgedragen; een deel werd aan de verwanten gelaten. Veel brachten
op de taxen der bullen (6400 goudguldens onder Johannes XXII; meer dan
10.000 onder CIemens VI).
Al deze gelden werden gedeeltelijk onmiddellijk betaald aan de Camera apostolica. gedeeltelijk door collectoren ter plaatse geïnd en aan de curie opgezonden.
Bij de onzekerheid van het verkeer werden de internationale betalingen het best
gedaan door middel van banken (Rome. Siena. Florence. de Fugger's in Augsburg). en zoo werd het finantiewezen der curie verbonden met het internationale.
Wat de inkomsten der Camera apostolica betreft: deze beliepen gemiddeld onder
Johannes XXII 233.500 goudguldens. de uitgaven 228.000. Onder Johannes XXII
werden deze als volgt verdeeld: voor oorlog 63.7 %. beambtensalarissen 12.7 %.
aalmoezen (bouw van kerken. missies. enz.) 7.16 %; kleeding 3.35 %. gebouwen
2.9 %. keuken en keider 2.5 %. de rest "de diversis" . Clemens V bezat 1.040.000
goudguldens. maar door zijn overdreven testamentaire beschikkingen kwamen
er slechts 70.000 aan zijn opvolger. Johannes XXII liet 750.000 goudguldens na.
Benedictus XII 1.117.000. De ontvangsten bedroegen jaarlijks gemiddeld onder
Clemens VI 188.000 goudguldens. maar hij liet er slechts 311.115 na. Innocentius VI ontving jaarlijks 253.000 goudguldens. maar de oorlog in Italië kostte
meer. zoodat zijn opvolgers van alle kanten moesten leenen en allerlei belastingen
oplegden.

Door de pauselijke reservaties vooral werd het geheele bestuur
der Kerk steeds meer in de handen van den Paus en van de curie
gelegd en nooit was de pauselijke macht op kerkelijk gebied zoo
groot geweest; wat Innocentius 111 en zijn opvolgers in theorie
hadden verkondigd, was nu werkelijkheid geworden. De kapittels
verloren veelal hun verkiezingsrecht ; de bisschoppen beginnen in
den loop der 14e eeuw zich te noemen: Dei et Sedis apostolicae
gratia episcopus. Een voordeel der reservaties was, dat de Paus
waardige mannen kon benoemen en den invloed der wereldlijke
macht uitschakelen, ofschoon weer een gevaar was, dat vorsten
en belanghebbenden onmiddellijk een benoeming trachtten te
bewerken bij de curie. die. met de plaatselijke omstandigheden onbe~
kend, niet zelden zonder verder onderzoek de benoeming deed,
zood at dikwijls de politiek toch weer van invloed was. Doch het
meest bedenkelijke was. dat bij het beneficie~wezen het finantieele op
den voorgrond trad. doordat aan curiebeambten, Italianen en buiten~
landers, beneficies werden gegeven in vreemde landen. waarvan
zij de taal niet verstonden. of dat één persoon meerdere beneficies
verkreeg (cumulus beneficiorum), of dat iemand alleen de admini~
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§ 131. De centralisatie van het kerkelijk bestuur.
stratie van een beneficie ontving zonder persoonlijk de er aan verbonden verplichtingen te behoeven vervullen (commenda). Zulke
beneficianten. lang niet altijd waardige personen. trokken alleen
de inkomsten. en lieten de werkzaamheden door andere geestelijken
verrichten. die niet zelden gebrek leden. Vóór de vacatie trachtte
men zich het recht op het beneficie te verzekeren door "expectanties". wat den indruk sterker maakte. dat het kerkelijk leven door
geld beheerscht werd. Ook het diocesaan verband raakte door de
reservaties steeds meer los. De curiebenoemingen. waardoor het
recht der gewone collatoren of der kiezers opgeheven werd. stuitten
ook niet zelden op tegenstand en konden niet doorgevoerd worden.
Als bij de finantieele maatregelen ging de ontevredenheid bij de
reservaties niet zoozeer over het recht als over de wijze waarop.
Dat de Paus en de curie door heffingen op kerkelijke goederen.
waartoe de geheele Kerk bijdroeg. zich vaste bronnen van inkomsten verschaften. is zeer redelijk. De Kerk paste zich aan bij de
nieuwe economische toestanden. bij de opkomende geldeconomie.
die in de plaats kwam van het grondbezit; de organisatie van het
finantiewezen der curie is bewonderenswaardig. Maar het. telkens
weer moeten betalen wekte veel ontevredenheid en stuitte herhaaldelijk op tegenstand. Dan werden kerkelijke straffen toegepast.
5 Juli 1328 b.v. werd de excommunicatie uitgesproken over
1 patriarch. 5 aartsbisschoppen. 30 bisschoppen en 46 abten. omdat
zij niet op tijd de servitia betaald hadden. wat op de geloovigen
natuurlijk een eigenaardig en indruk moest maken. In dikwijls overdreven critiek werd de geldzucht der curie gehekeld. Zij werd
voorgesteld als een geldbureau ; de curiebeambten zochten zich
inderdaad ook dikwijls te verrijken en waren voor omkooping
vatbaar. vooral toen sedert het midden der 15e eeuw de curieambten werden verkocht. Daarbij kwam. dat verschillende Pausen
en hoogere geestelijken een weelderig leven leidden. terwijl in de
tweede helft der 14e eeuw in Frankrijk vooral groote ellende
heerschte ten gevolge van den honderdjarigen oorlog en den
Zwarten Dood. Ook pauselijk gezinde tijdgenooten als Alvarez
Pelayo (De planctu Ecclesiae) en heiligen als Catharina van Siena
en Birgitta van Zweden uitten scherpe klachten over deze misstanden. Zoo daalde in de latere M. E. steeds meer de eerbied
voor Pausen. bisschoppen en geestelijken. en de critiek van
Spiritual en en ketters vond gemakkelijk ingang. Vooral in de
Noordelijke landen ontstond een sterke antipathie tegen de curie.
die telkens nieuwe gelden vroeg en zoo weinig voor de hervorming
9

§ 132. Clemens V en het begin del' ..Babylonische gevangenschap"
deed. En de meening kon ingang vinden. dat deze niet van den
Paus te verwachten was; niet weinigen hadden het vertrouwen in
hem verloren.

§ 132. Clemens V en het begin der "Babylonische gevangen'
schap". 1 De opheffing der Tempeliers. 2 Het 15e algemeene
Concilie te Vienne (1311-12).
1°. Clemens hief de maatregelen van Bonifatius VIII ten opzichte
van Philips den Schoone op. verklaarde. dat hij te goeder trouw
geweest was in zijn strijd met Bonifatius en dat de koning van
Frankrijk en zijn rijk door de bulle Unam Sanctam niet meer aan
de kerk van Rome onderworpen zouden zijn als vóór dien tijd het
geval geweest was. Hij stemde toe in het proces tegen Bonifatius
(§ 114. 4° ). doch wist een uitspraak te voorkomen. ook door zich toe~
gevend te betoonen ten opzichte van Philips in de aangelegenheid
der Tempeliers. Na de ontruiming van het H. Land (1291) hadden
de Tempeliers hun oorspronkelijke reden van bestaan verloren. De
Johannieters bleven de ziekenverpleging beoefenen en verdedigden
op Rhodus de Christenheid tegen de Turken. De Tempeliers echter
waren bekwame en vertrouwde financiers geworden. Pausen en
vorsten gaven hun geld in bewaring. dat in hun sterke burchten
veilig geborgen was en dat zij zorgvuldig administreerden. De
thesaurier van den Parijschen Tempel beheerde langen tijd de
Fransche schatkist. Deze zoo weinig aan het doel der orde beant~
woordende werkzaamheid. haar groote rijkdom. die de tucht ver~
slapte en de afgunst opwekte. de geheimzinnigheid harer kapittel~
vergaderingen. haar militaire organisatie. die een bedreiging tegen
den staat kon vormen. hadden de orde tegen het einde der 13e eeuw
veel van haar populariteit doen verliezen. Dit alles had echter nog
niet tot haren ondergang behoeven te leiden. De hoofdpersoon in
het drama is Philips. die sluw en zonder zich veel om de middelen
1 Clementis V Regestum ed. cura et studio mono ord. S. Bened .• 9 v .• Appen.
dix 2 v., R. 1885/92. - E. B e r c h 0 n, Histoire du pape Clement V, Bord. 1897.
- G. Lize'rand, Clément V et Philippe IV Ie Bel, P. 1910. - E. Renan,
Etudes sur la politique religieuse de Philippe Ie Bel, P. 1899. - L. M ü 11 e r.
Studien zur Gesch. des Vienner Konzils, Fr. 1923.
2 § 108. 2. M. Des sub r é, Bibliogr. de I'Ordre des TempIiers, P. 1928.
- J. Mi c hel e t, Procès des TempIiers, 2 v. P. 1841/51. - G. L i ze r a n d,
Le dossier de I'Affaire des TempIiers, P. 1924. - H. Fin k e, Papsttum u. Unter·
gang des Templerordens, 2 Bde, Mr. 1907. - 1. van 0 s. De abolitione ordinis
templariorum (Diss.), Würzburg 1874.
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§ 132. De opheffing der Tempeliers. Het Concilie van Vienne.
te bekommeren. hardnekkig tot het einde toe. den strijd doorzette. niet onwaarschijnlijk om zich in het bezit der goederen te
stellen. Reeds eenigen tijd circuleerden beschuldigingen tegen de
orde. die door den koning verzameld werden. waarop de grootmeester. Jac q u es de Mol a i. zelf den Paus verzocht een
canoniek onderzoek in te stellen. Maar Philips voorkwam den
Paus en liet 13 Oct. 1307 alle Tempeliers in Frankrijk (ongeveer
2000) . gevangen nemen en hun goederen confisqueeren. onder beschuldiging f,anaJ<ed!fJ.ÇV enfj tsdriiven tegen de zeden. De Paus
protesteerde. "~z~er~=
'ondertusschen had Philips 138
ridders op de pijnbank laten leggen; van dezen betuigden slechts
4 hun onschuld; de anderen. onder wie ook de grootmeester. verklaarden Christus verloochend. het kruisbeeld bespuwd en ontucht
bedreven te hebben (dit laatste bekenden niet allen). Onder den
indruk van dit alles besloot Clemens de aangelegenheid te onderzo~ken en gaf aan alle christenvorsten bevel de Tempeliers
gevangen te nemen. Maar hij wilde het proces in kerkelijke handen
houden. wat dan ongetwijfeld een gematigder verloop zou hebben.
Het onderzoek der afzonderlijke leden werd opgedragen aan de
diocesaanbisschoppen. dat der geheele orde aan pauselijke commissarissen. terwijl een algemeen concilie over het lot der orde zou
beslissen. In Frankrijk stond het onderzoek onder invloed des
konings. 54 ridders. die hun op de pijnbank afgelegde bekentenissen
later herriepen. werden als relapsi openlijk verbrand. De vrees
ontlokte bijna al de andere mdervraagden bekentenissen. Zoo was
het resultaat van het onderzoek ongunstig voor de orde in Frankrijk. Napels en den Kerkelijken staat. waar de Fransche invloed
overheerschend was. maar gunstig in de andere landen. zoodat alles
te samen genomen. het resultaat veeleer gunstig was.
2°. Op het Concilie van Vienne (1311/12. de 15e algemeene
kerkvergadering). waar de aangelegenheid der Tempeliers zou
worden behandeld. werd door de Vaders een commissie benoemd.
om de zaak te onderzoeken. De meerderheid van deze vond het
bewijs voor de schuld der geheeIe orde niet geleverd en de opheffing niet gerechtvaardigd; een minderheid was voor onmiddellijke
opheffing zonder verdere verdediging. Ondertusschen verscheen
de koning op het concilie en oefende al zijn invloed uit om de
opheffing te verkrijgen. De Paus koos een middelweg : hij gaf de
meerderheid gelijk. dat een veroordeeling wegens ketterij niet
uitgesproken kon worden. de minderheid. dat een langer uitstel
schadelijk zou werken en hief haar daarom op in de bulle Vox in

s..-
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§ 133. Johannes XXII. De strijd met de Spiritualen.
excelso, niet bij rechterlijke uitspraak. maar door een bestuurs~
maatregel. krachtens apostolische volmacht De bezittingen werden
toegewezen aan de Johannieters en andere soortgelijke orden.
Philips was teleurgesteld: hij ontving betrekkelijk weinig. De
grootmeester werd ter dood gebracht. Wat de schuld der Tempe~
liers betreft: er mogen misbruiken zijn ingeslopen. enkele leden
mogen zich misdragen hebben. terwijl het hun ook aan moed en
vastberadenheid ontbrak. in het algemeen waren de ridders aan
de gruwelijke misdaden. die op de pijnbank beleden werden. niet
alleen in andere landen. maar ook in Frankrijk zeker onschuldig.
Op het concilie werden verder dwalingen van Begharden en
Begijnen veroordeeld (Denz. 471-78; § 122.5°). in den Francis~
caner armoedestrijd een beslissing genomen (§ 133) en de dwaling
van Petrus Olivi veroordeeld. waarin men pantheïstisch Aver~
roïsme meende te zien (§ 124. 2°).

§ 133. Johannes xxn (1316-34). De strijd met de Spiritualen
en met Lodewijk van Beieren. De anti-pauselijke theorieën
van MarsiIius van Padua en Ockham.
1°. Na den dood van Clemens V stond de pauselijke zetel 2 jaar
lang open. daar de Fransche en Italiaansche kardinalen niet tot
overeenstemming konden geraken. Tenslotte werd gekozen de
72 jarige Jacobus van Osa. Johannes XXII (1316--34) 1. een
Franschman. klein en onaanzienlijk van uiterlijk. maar geleerd.
vol geest. energie en beleid. die een reusachtige werkzaamheid
ontwikkeld heeft; de registers zijner brieven beslaan 146 deel en.
Ook de missies in het Oosten heeft hij ijverig ondersteund. Om zijn
goede verhouding tot den koning van Frankrijk en tot Napels
scheen hij de geschikte persoon om de Kerk in deze moeilijke tijden
te besturen. Hij was streng van levenswijze en verliet het pauselijk
paleis tijdens zijn 18~jarig pontificaat alleen. om nu en dan naar
den aangrenzenden dom te gaan. waar hij meermalen preekte.
1 G. M 0 II a t. Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon
et du Vatican. 1-9. P. 1904/23, - A. Co u Ion, Lettres secrètes et curia les du
pape Jean XXII relatives à la France, P. 1900 vlg. - J. A s a I. Die Wahl
Johanns XXII. B. 1910. - Noë 1 Val 0 i s, Jacques Duèse, pape sous Ie nom
de Jean XXII. Hist. Iit. de la France, 34, P. 1914. - F. Eh rI e, Der Nachlass Clemens V, Arch. für Lit. u. K. des M. A. 5 (1889), 1-166. - J. S ä gm ü II e r, Der Schatz Joh. XXII. H. J. G. 18 (1904), 37-50. - A. M u I der s,
P. Joh. XXII en de gelukzalige aanschouwing Gods, Ned. Kath. St. 26 (1926).
371. - H. 0 t t 0, Zum Streite urn die visio beatifica, H. J. G. 50 (1930) 229.
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§ 133. Johannes XXII. De strijd met de Spiritualen.
Hij is de groote reorganisator van het pauselijk finantiewezen. Zijn
Fransche gezindheid toonde hij. door spoedig na zijn verheffing
7 Fransche kardinalen te benoemen. Een teekenend feit voor den
toestand is. dat een Fransche bisschop. wien Johannes om zijn
ongeregeld leven een canoniek proces aandeed. een poging aanwendde. om hem te vergiftigen.
2°. Onder Johannes ontvlamde heviger dan ooit de strijd in de
Franciscanerorde 1. Op het concilie van Vienne had Clemens V in
de decretale Exivi de paradiso een beslissing genomen meer in den
geest der Spiritualen : de orde mag geen eigendom hebben en wat
haar geschonken wordt, behoort aan de Kerk en den Paus; de
broeders hebben slechts het gebruik (usus) en dit moet arm (arctus.
pauper, tenuis) zijn. Zij mogen bv. geen voorraden levensmiddelen
opslaan om niet te hoeven bedelen; rijke kerken en sieraden zijn
verboden. De Spiritualen mochten echter geen eigen congregatie
vormen. doch zich aansluiten bij de Conventueelen. die de
leiding der orde hadden. Meerderen onderwierpen zich; anderen
pleegden verzet en maakten zich aan gewelddadigheden schuldig.
Johannes trad krachtig tegen hen op (1317). De hardnekkigen
organiseerden zich onder eigen bisschoppen: Fraticellen; zij
werden als ketters beschouwd. verwant met de Begharden. de
latere Lollarden. enz. Een groep Spiritual en onder Angelus van
Clareno onderwierp zich niet. hield zich echter vrij van excessen
en verkreeg in 1473 pauselijke erkenning (Clareners).
Een zuiver theoretische questie bracht den Paus in conflict met
bijna de geheele Franciscanerorde. De Franciscaan Talon had de
stelling verkondigd, dat Christus en de Apostelen noch persoonlijk
noch gemeenschappelijk eigendom hadden bezeten. Een zekere
naijver ten opzichte van de Dominicanen. die op de armoede niet
zoo sterk den nadruk legden, speelde hierin mee: welke van beide
orden de hoogste volmaaktheid beoefende. Niet door Franciscanen, maar door de Apostelbroeders (§ 125. 3°) en ook later
nog dikwijls werd geleerd. dat eigendom een vrucht der zonde is
en dat Christus dus geen eigendom bezeten kan hebben. Johannes
liet de thesis van Talon onderzoeken. maar voordat de beslissing
genomen was verklaarde het generale ordeskapittel te Perugia
1 § 119.4° en 125. 1°. F. Tocco. L'Eresia nel medio evo, Flor. 1884;
Studii Francescani. Mil. 1909; La questione della poverta nel secoio XIV. Nap.
1910. - L. 0 I i 9 e r. Docum. inedita ad hist. Fraticellorum spectantia. Arch.
Franc. Hist. 3-6, Quaracchi 1913; Beiträge z. Gesch. der Spiritualen. Fratizellen u CIarener in Mittelitalien, Zeitschr. für Kirchengesch. 45 (1926). F. Ver net. Fraticelles. D. Th. VI.
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§ 133. Johannes XXII. De strijd met Lodewijk van Beieren.
( 1322) haar voor een onaantastbare waarheid. De Paus veroor~
deelde haar als ketterij, (1323; Denz. 494), aan welke beslissing
de generaal Michael van Cesena en verschillende anderen zich
niet onderwierpen.
3°. Onder Johannes en zijn opvolgers valt het laatste bedrijf van
den strijd tusschen imperium en sacerdotium. belangrijk ook om de
geschriften, die van beide zijden verschenen, een voortzetting van
den litterairen strijd ten tijde van Bonifatius en Philips den Schoone,
maar meer met principieele argumenten. Na den dood van k.
Hendrik VII van Luxemburg I, door Dante geestdriftig als de redder
van Italië begroet (1310), had een dubbelkeuze plaats gevonden
( 1314; er was nog geen wet, die de meerderheid van stemmen
eischte): Lodewijk van Beieren 2 en Frederik van Oostenrijk.
Johannes stelde zich op het standpunt, dat de gekozen koning zijn
macht niet mocht uitoefenen, vóór dat zijn keuze door den Paus
bevestigd was; wie de wettige koning was, wilde hij voor zijn forum
beslissen. Hij hield het imperium voor vacant, zoolang geen uit~
spraak gedaan was en oefende enkele keizerlijke rechten uit, o.a.
door Robert van Napels als rijksvicaris in Italië aan te stellen
(Eichmann 11, 44b). Maar beide pretendenten grepen naar de
wapenen en bij Mühldorf overwon Lodewijk zijn tegenstander
(1322). Johannes was niet ongenegen hem te erkennen, maar
eischte waarschijnlijk, dat Lodewijk zich van de regeering zou
onthouden, tot de H. Stoel over de geldigheid der keuze beslist en
deze goedgekeurd zou hebben, (examen personae et approbatio
electi). Lodewijk echter benoemde graaf Berthold van N eiffen tot
rijks~vicaris van Italië, steunde de Gibellijnsche tegenstanders des
Pausen in Italië, bestreed Robert van Napels, waarop de Paus
met de excommunicatie dreigde (1323). Daarmee begon een strijd
tusschen Paus en keizer, niet minder heftig dan vroegere _con~
flicten, waarin de macht over Italië en de vraag, wie over de
koningskeuze en het keizerschap in Duitschland beslissen moest,
de vorsten of de Paus, de inzet waren, doch die geleidelijk een veel
F. Sc h n e i der, K. Heinrich VII, Greifswald 1924/28.
Kerkelijk-politieke polemische geschriften in : M. G 0 I das t, Monarchia
Romani imperii, 3 t. Hann. en Frankf. 1611/13. - R. Sc hol z. Unbekannte
kirchenpol. Streitschriften aus d. Zeit L. d. B., 2Bde, R. 1911/14.- H. G r a u e r t,
Aus der kirchenpolitischen Tractaten-Literatur des 14 Jahrh., H. J. G. 29 (1908),
497. - S. Ri e zIe r, Die Iit. Widersacher d. Päpste zur Zeit L. d. B. Lz. 1874.
- W. Pre g e r, Der kirchenpolitische Kampf unter L. d. B. Mn. 1877. K. M ü 11 e r. Der Kampf Ludwig des Bayern mit der röm. Kurie. 2 Bde Tüb.
1879/80. - R. M ö 11 e r, L. d. B. U. d. Kurie im Kampf um das Reich, B. 1914.
1

2
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§ 133. Johannes XXII. De strijd met Lodewijk van Beieren.
grootere uitbreiding kreeg. Machtige bondgenooten vond Lode~
wijk in de populaire Fr anc i s c a n e n 1, aanhangers van het
absolute armoede-idee, die na hun veroordeeling door den Paus,
zich bij hem aansloten. Hun invloed is merkbaar in de z.g. A p p e l~
latie van Sachsenhausen (1324), het zeer heftige ant~
woord van Lodewijk op de bedreiging met de excommunicatie,
waarin gesproken wordt van den "zgn. Paus Johannes" en hij "een
heiligschenner en onbeschaamde ketter" genoemd wordt (wegens
zijn constitutie over de armoede) en Lodewijk appelleert op een
algemeen concilie. Zoo vereenigden zich kerkelijke elementen met
politieke in de bestrijding des Pausen. Johannes verklaarde nu
Lodewijk vervallen van al zijn rechten en sprak den ban en het
mterdict over zIjn aanhangers uit (Eichmann 11, 45. c.). De meeste
leek en in Duitschland en ook een deel der geestelijken en kloosterlingen bleven Lodewijk trouw, zoodat hij hier den toestand
betrekkelijk meester was. Daarom besloot hij met behulp der Gibel~
lijnen zijn gezag in Italië te vestigen; hij trok naar Rome op, waar
kard. Colon na hem de keizerskroon opzette (1328). Dan werd
Johannes van zijn waardigheid vervallen verklaard (Eichmann 11,
51) en een nieuwe Paus werd gekozen, de Franciscaan Petrus van
Corbara, Ni col a a s V 2.
Nog andere Franciscanen zochten een toevlucht bij Lodewijk:
de generaal Michael van Cesena. OckhaD1. Bonagratia. e.a. Zij
waren in 1324 door den Paus naar Avignon geroepen. Een veroordeeling en gevangenname vreezende, vluchtten zij naar Lode~
wijk. die in Pisa vertoefde (1328). Michael werd afgezet en stierf
onboetvaardig (1348) ; een nieuwe generaal werd gekozen (1329),
wien de overgroote meerderheid der Franciscanen volgde. De
Franciscanen aan het hof van Lodewijk verdedigden zijn politieke
eischen en beschuldigden den Paus behalve in de armoede-quaestie
nog in een ander punt van ketterij, om daaruit te concludeeren,
dat hij niet wettig het pausschap bekleedde. Johannes had nl. in
een boek vóór zijn pausschap en als Paus van den kansel ver~
kondigd, dat de zielen der overledenen eerst bij het laatste oordeel
de gelukzalige aanschouwing Gods zullen genieten. Eenige Vaders
1 F. Eh rl e. Ludwig der Bayer und die Fraticellen und Ghibellinen von
Todi und Amelia im Jahre 1328, Arch. für Lit. u. Kg. des M. A. I (1885), 2
(1886); Olivi und der spiritualistische Exkurs der Sachsenhäuser Appellation
L. d. B.• ibidem 3 (1887). - J. Hof e r. Zur Gesch. d. Appel!. des L. d. B.•
H. J. G. 38 (1917), 486.
2 K. Eu bel. Der Gegenpapst Nicolaus V und seine Hierarchie. H. J. G.
1891. 277.
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§ 133. Johannes XXII. Marsilius van Padua en Ockham.
hadden dit geleerd, maar de meer algemeene opvatting was, dat
het terstond geschiedde of na loutering in het vagevuur. Toen men
moeilijkheid maakte, liet Johannes de quaestie door bisschoppen en
theologen onderzoeken, die zich voor de meer algemeene leer uit~
spraken, waarbij de Paus zich neerlegde. Hij verklaarde vroeger
geen beslissing te hebben willen geven, doch als particulier persoon
gesproken te hebben. Benedictus XII definieerde de bevestigende
leer als een geloofsartikel (Denz. 530, 531 ).
De onderneming van Lodewijk moest mislukken. wijl zijn radi~
ca al optreden velen had afgeschrikt en het hem aan macht ontbrak
zijn Paus te doen erkennen. Buiten het Duitsche rijk had deze geen
aanhangers; ook in Duitschland was de clerus grootendeels tegen
hem en toen Lodewijk zich uit Rome had teruggetrokken, was zijn
rol uitgespeeld. In 1330 onderwierp hij zich aan Johannes. Maar
van den anderen kant kon Johannes de afzetting van den keizer
niet doorzetten. De aangeknoopte onderhandelingen mislukten.
omdat Lodewijk niet eerst van de keizerlijke waardigheid afstand
wilde doen, zooals Johannes dit eischte.
Noodlottiger misschien nog dan deze strijd was het voor de
Kerk, dat door partijgangers van Lodewijk in invloedrijke
geschriften de zelfstandigheid van den staat ten opzichte van de
Kerk verdedigd werd en het bovennatuurlijk karakter van het
pausschap en zijn gezag over de Kerk principieel bestreden, op een
wijze, zooals tot dan toe niet geschied was. De voornaamste zijn
Marsilius van Padua 1 en Ockham. 2
Marsilius, een Italiaan, clericus, geen priester, een tijdlang professor aan de
artisten-faculteit te Parijs, een man van universeele geleerdheid, en Jean de
Jandun, een Franschman. professor te Parijs, door Lodewijk later aangesteld als
bisschop van Ferrara, kwamen in 1326 aan het hof van Lodewijk. Met behulp
van Jandun schreef Marsilius zijn Defensor Pacis, in een schitterenden stijl en
1

Mar s i I i u s deP a d u a, Defensor pacis, ed. G

0

I das t, Monarchia 11;

A. Cartellieri, Lz. 1913; C. Previté-Orton, Cambr. 1928. L. St i e 9 1i t z, Die Staatslehre des Mars. von Padua, Lz. 1914. - E. E m e rton, The Defensor Pacis of Marsiglio of Padua, Cambr. 1920. - H. 0 tt 0,
Marsilius von Padua und der Defensor Pacis, H. J. G. 15 (1925), 189. F. Bat tag 1 i a, Marsilio da Padova e la filosofia politica del medio evo, Flor.
1928.
2 Dialogus inter magistrum et discipulum de imperatorum et pontificum potestate (onvoltooid); Opus nonaginta dierum ; Octo quaestiones super potcstate ac
dignitate papali. in Go I d h ast, Monarchia II; De imperatorum et pontificum
potestate (1317) ed. W. M u I der, Archiv. Franc. Hist. 16, 17 (1925). W. M u I der, Dietrich van Nieheim, zijne opvatting van het Concilie en zijne
Kroniek, Amsterd. 1907; Het ontstaan van het conciliarisme, Kath. 158 (1920),
16; Rondom het conciliarisme der He eeuw, Kath. 159 (1921) 337; De ideeënwereld rondom het conciliarisme, Kath. 161 (1922), 319; Juridische paralellen
van het conciliarisme, Kath. 161 (1923), 205, 273. - Verder § 135, 3°.
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§ 133. Johannes XXII. Marsilius van Padua en Ockham.
met een schijn van geleerdheid. - De vrede is verstoord door het streven der
Pausen naar het primaat over de bisschoppen en den voorrang boven alle wereldlijke vorsten. Marsilius bestrijdt de .. exsecrabilis opinio" van de .. plenitudo
potestatis"; de Paus heet .. de groote draak, de oude slang, waardig duivel of
satan genoemd te worden". Alleen de staat kan orde scheppen en geluk schenken.
Hij is een volkomen maatschäppij, die alle menschelijke handelingen moet regelen.
ZIjn macht berust bij het volk en strekt zich ook uit over de Kerk, die als de
gemeenschap der geloovigen een onderdeel vormt van den staat. De wetgevende
en rechterlijke macht der Kerk berust dus bij het volk, waarvan de keizer of
koning de eerste vertegenwoordiger is, want de beste regeeringsvorm 's de
monarchie (bij keuze). Geestelijke en wereldlijke macht zijn van elkaar gescheiden,
maar het priesterschap moet ondergeschikt zijn aan het koningschap, opdat beide
elkaar niet in hun werkzaamheden belemmeren. De vorst benoemt de bisschoppen
en geestelijken; de keizer beroept het algemeen concilie, dat aan het hoofd der
Kerk staat, waaraan ook leeken moeten deelnemen; de keizer is de voorzitter en
draagt den Paus de uitvoering der besluiten op. Het primaat is een menschelijke
instelling, ontstaan door de handig gevoerde machtsusurpatie der Pausen. De
keizer kan den Paus afzetten. - Nieuw zijn de afzonderlijke ideeën niet; de
Fransche legisten vooral, Nogaret, Dubois enz., hadden ze reeds verkondigd,
terwijl ook de Joachimieten en de meeste sekten anticlericaal waren en grooteren
invloed van leeken wenschten. De beteekenis van den De[ensor Pacis ligt in de
systematisc!J~ samenstelling dier gedachten. Ofschoon hij met name te Avignon
diepen indruk maakte (Denz. 495-500), ligt de onmiddellijke werking later, in
dën tijd van het conciliarisme en de Reformatie; de ideeën waren te revolutionnair
om nu reeds ingang te vinden.
Een meer direkte werking hadden de geschriften van Ockham, waarin hij met
matelooze heftigheid en smaad Johannes aanviel en zijn ideeën ontwikkelde. HIJ
heeft geen complete theorie en men leert zijn opvattingen meer kennen uit de
moeilijkheden, die hij maakt tegen het curialistische systeem, dan uit eigen positieve verklaringen; zij zijn niet duidelijk, meer negatief, twijfel opwekkend aan
de kerkelijke opvatting, dan positief..Qe gemeenschap der geloovigen is de Kerk,
onder haar hoofd Christus; de hierarchie is slechts een deel ervan. De gemeenschap der geloovigen, de ecclesia universalis, die vertegenwoordigd wordt door
het algemeen concilie, is onfeilbaar, niet de Ecclesia Romana of Sedes apostolica.
De Paus is niet het hoofd, maar de eerste dienaar der Kerk, de uitvoerder harer
besluiten, haar caput ministeriale. Met deze distinctie tusschen de algemeene en
de Romeinsche kerk is Ockham de wetenschappelijke grondlegger der conciliaire
theorie. (Mulder). De macht der Pausen is beperkt tot het zuiver geestelijke:
lectio, oratio, praedicatio. Evenals het pausschap is ook het keizerschap
onmiddellijk door God ingesteld en onafhankelijk van het pausschap; als
de Paus te kort schiet, kan de keizer ingrijpen op geestelijk gebied, zooals
omgekeerd de Paus dat kan op tijdelijk gebied. De eenige onfeilbare geloofsregels vormen de H. Schrift en de dogma's, door de gemeenschap der geloovigen
aangenomen. Aan het gezag der algemeene Kerk schrijft hij een groote waarde
toe, daar het hem steun biedt in zijn scepsis. In zijn laatste geschrift, De imperaforum ct ponfi[icum pofesfafe, meent hij, dat ook de christelijke keizer in geestelijke dingen, vooral in een causa fidei, mee mag spreken, zooals ieder Christen
daartoe het recht heeft.

Maar in dezen tijd wordt ook de tegenovergestelde opvatting
verdedigd van de volheid der pauselijke macht, ook op wereldlijk
gebied. Zij vervalt in een ander uiterste: de pauselijke macht
omvat ook het wereldlijke; de koninklijke macht vloeit voort uit
het sacerdotium ; de Kerk heeft ook de volle jurisdictie op politiek
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§ 134. De "Babylonische gevangenschap". De latere Pausen.
gebied; alle eigendom hangt van haar af (§ 114, 50; § 117, la).
Deze levendige polemieken hebben er toe bijgedragen de leer
der Kerk te ontwikkelen, die tot dan toe weinig bestudeerd was.
Zij hebben ons ook geleerd, de ware verhouding tusschen Kerk en
staat te zien. Een Kerk, die ook het wereldlijke zou beheerschen,
zou noodzakelijk in het wereldsche te veel zijn opgegaan en haar
eigenlijke taak vergeten hebben: de menschheid den weg naar den
hemel te wijzen. Van den anderen kant is een zekere invloed
van de Kerk op den staat noodzakelijk, opdat deze zich ook de
hoogere bestemming der menschheid indachtig blijft.

§ 134. De latere Pausen
en het einde der "Babylonische gevangenschap".
10. Johannes werd opgevolgd door Benedictus XII (1334/42) 1
een Franschman, Cisterciënzer, streng van zeden, vrij van nepo~
tisme, die krachtig tegen misbruiken optrad en ook zijn onafhanke~
lijkheid ten opzichte van den Franschen koning trachtte te hand~
haven. Ernstige plannen maakte hij om naar Rome terug te keeren,
maar de verwarring in Italië en de Fransche tegenwerking hebben
het verijdeld. Hij is den bouw begonnen van het grootsche pause~
lijke paleis te Avignon. Benedictus was aanvankelijk geneigd
Lodewijk onder zekere voorwaarden te erkennen, doch de onder~
handelingen leidden niet tot een resultaat door de kuiperijen van
Frankrijk en van Robert van Napels, die grooter voordeel zagen
in den oorlog van Duitschland met den Paus dan in den vrede.
Een der gevolgen was, dat Lodewijk tegen Philips VI van Frank~
rijk een verbond sloot met Eduard III van Engeland (1339).
Tusschen beide landen was in 1337 de honderdjarige oorlog uit~
gebroken, die Frankrijk zoo verschrikkelijk teisterde en geheeIe
streken in woestijnen veranderen zou. Maar ook het Duitsche volk
werd in zijn nationale gevoelens getroffen. Het leed onder het
interdict en het episcopaat wendde zich daarom tot de curie,
doch ontving geen antwoord. Zoo besloten de Duitsche vorsten
1 J. V i d a I, Lettres communes .... de Benoit XII, 3 v. P. 1903/11 ; Notice
sur les oeuvres de Benoit XII, R. H. E. 6 (1905) 557, 785. - Th. Jac 0 b,
Studiën über Ben. XII, B. 1910. - E. 0 é pre z, Les préliminaires de la guerre
de Cent ans: la papauté. Ia France et J'Angleterre (1328/42), P. 1902. H. 0 e n i f I e, La désolation des églises, monastères, höpitaux en France, 2 v.
Macon 1897/99. - E. St eng e I, Avignon u. Rhens, B. 1929.
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§ 134. De "Babylonische gevangenschap". De latere Pausen.
buiten den Paus om den vrede in hun land te herstellen. Te Rense
( 1338) verklaarden alle keurvorsten (behalve de afwezige koning
van Bohemen) Lodewijk onschuldig aan het voortduren van het
interdict, terwijl kort daarna door Lodewijk op den rijksdag van
Frankfort een wet werd uitgevaardigd (1338), waarin het heet,
dat de keizerlijke macht onmiddellijk van God stamt, dat de door
de keurvorsten gelozene koning en keizer is en dat de pauselijke
bevestiging daartoe niet noodig is. Verder dat de Paus in het
tijdelijke niet de volheid der macht bezit en dat de keizer op aarde
in het tijdelijke niemand boven zich heeft. (Eichmann 11, 52.) Het
was een schrede verder op den weg van de onafhankelijkheid van
den staat van de geestelijke macht. Het keizerschap werd aldus aan
het pauselijk gezag onttrokken, maar verloor daardoor tevens zijn
universeel karakter. De keizer was niet meer de beschermheer der
Kerk, maar een Duitsche vorst. Later werden door de keurvorsten
wederom onderhandelingen met den Paus aangeknoopt, die echter
nu door de schuld van Lodewijk mislukten.
2 0 • De Franschman Clemens VI (1342-52) 1, vroeger Bene~
dictijn, later a.b. van Rouen, was een man van schitterende gaven,
vrijgevig, die tijdens de pest te Avignon een grooten moed toonde.
Een van zijn gezegden was: "niemand moet ontevreden weggaan
uit de tegenwoordigheid van een vorst", maar hij leefde als een
grand seigneur en voerde een weelderige hofhouding. Toen men
hem daarop eens een aanmerking maakte, antwoordde hij: "Mijn
voorgangers hebben er geen verstand van gehad Paus te zijn."
Het pauselijk hof werd het middelpunt van geleerden, dichters en
kunstenaars; er werden schitterende feesten, bals en tournooien
gehouden. Zoo drong de wereldlijke geest er binnen. De geld~
middelen zijner voorgangers waren spoedig uitgeput en moesten
aangevuld worden door kerkelijke belastingen, die vooral in
Duitschland en Engeland tot voortdurende ontevredenheid aan~
leiding gaven. Allerlei gelukzoekers, die aan het pauselijk hof een
toevlucht vonden, werden tevreden gesteld met beneficies in
vreemde landen, wat ook daar weer misnoegen opwekte en tot
verwaarloozing der geestelijke plichten leidde.
1 E. D é pre z, Clement VI: Lettres doses, patentes et euriales se rappor~
tant à la Franee, P. 1901. - E. We run s k y, Auszüge aus den Registem der
Päpste Clemens VI u. Innozens VI zur Gesehichte des Kaiserreiehs unter
Karl IV, Ibr. 1885. - U. Be r I i è re, Suppliques de Clément VI, Anal. Vatiean~
Belgiea, Brugge 1906. - J. Gay, Le pape Clément VI et les affaires d'Orient
(1342/52), P. 1904. - L. Mohler, Die Einnahmen der apostolisehen Kammer
unter Klemens VI, Pdb. 1931.
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In 1348 en '49 vooral woedde de pest, de Zwarte dood i, in bijna
geheel Europa en maakte er naar schatting een 40 millioen slachtoffers, een derde der bevolking. In Avignon alleen stierven er 62.000.
Hongersnood en een sociale crisis waren de verdere gevolgen.
De schrik deed velen hun bezinning verliezen. Soms schreef men
de ziekte toe aan de Joden, van wie er vooral in Duitschland talrijke
verbrand werden. Benden fanatieken trokken rond, die zich bloedig
geeselden, de Joden vervolgden, de hierarchie verachtten. In
Duitschland begonnen, breidde de Flagellantenbeweging zich ook
over andere landen, ook ons land, uit. Krachtig trad Clemens er
tegen op (1349), zonder het kwaad geheel te kunnen uitroeien.
Nog in 1400 hoort men in Maastricht van geeselaars (§ 136, 7°).
Ook voor Clemens gold Lodewijk van Beieren als de vijand
van God en Kerk; hij gebood de processen van Johannes nog eens
bekend te maken en iederen Zondag in de kerken het anathema
over hem te verkondigen. In Duitschland was Lodewijk om zijn
minder verstandig bestuur door de keurvorsten in den steek
gelaten, die een nieuwen keizer kozen, Kar e I I V van Luxemburg 2, een kleinzoon van Hendrik VII (1347-78). Hij was
tegemoetkomend tenopzichte van den Paus en werd door hem
erkend.
Rome, door de afwezigheid van het pausschap van zijn luister
beroofd en steeds meer in verval geraakt, was het tooneel van
woeste partij twisten tusschen adel en volk en tusschen de machtige
adellijke geslachten onderling. In 1347 wist Cola di Rienzo 3 (Nicolaus Laurentii filius) zich van de macht over de stad meester te
maken. Hij was van geringe afkomst, een dweeper en idealist.
zonder groote bekwaamheden, maar een geboren volksredenaar,
die de menigte wist te begeesteren voor de vrijheid en de grootheid van Italië, waaraan de herinnering weer levendig was
geworden door de Renaissance, die de tijden opriep van de
1 F. Gas q u e t, The Black death of 1348 and 1349, Lo. 1908.
K. Mei n s m a, De Zwarte dood, 1347/52, Zutphen 1924. - H. Den i fl e, La
désolation I. - K. L e c h n e r, Das grosse Sterben in Deutschland in den Jahren
1348/51, Ibr. 1884; H. J. G. 5 (1884), 437. - P. Fr ede r i c q, De secten der
Geeselaars en der Dansers in de Nederlanden tijdens de XIVde eeuw; Mém. de
I'Académie royale .... de Belgique 53 (1897), 1-62.
2 E. We run s k y, Gesch. Karls IV u. s. Zeit, 3 Bde Ibr. 1880/92. W. Sc h e ff Ier, Karl IV u. Innoz. VI, B. 1912. 3 E. R 0 don ach i, Cola di Rienzo. Histoire de Rome de 1342/54, P. 1888.
- P. P i u r, C. d. R. Darst. s. Lebens u. s. Geistes, W. 1931. - K. B u r d ach
u. P. P i u r, BriefwechseI des Cola di R. 2 Bde B. 1928. - M. Cos e n z a,
Petrarca and the revolution of C. d. R.. Chic. 1913.
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vroegere glorie, toen de Romeinen de wereld beheerschten. Met
luiden jubel werd hij naar het KapitooI gevoerd en onder den titel
van tribuun en bevrijder van Rome schonk het volk hem de hoogste
macht over de stad. Zijn ideaal was het herstel van het Westersche
keizerrijk met Rome als hoofdstad. Aanvankelijk wist hij de orde
te herstellen en hij werd door Clemens erkend. Maar door zijn
tbeatraal optreden zonder werkelijke hervormingen tot stand te
brengen, maakte Cola zich reeds na enkele maanden onmogelijk en
werd hij door Romeinsche baronnen verdreven.
3°. Innocentius VI (1352-1362) I, een "streng en rechtvaardig
man", trad scherp op tegen misbruiken o.a. den cumulus benefi~
ciorum, volgens zijn stelregel "de kerkelijke waardigheden moeten
het loon der deugd en niet der geboorte zijn". Rome was na den
val van Cola weer een prooi der anarchie geworden, evenals de
geheele Kerkelijke staat, waar adellijke heeren het volk tyranni~
seerden. Innocentius zond in 1353 als pauselijk legaat naar Italië
den Spaanschen bisschop en kardinaal A1bornoz 2, van konink~
lijken bloede, een man van kracht en groote strategische bekwaam~
heid, een waardig kerkvorst ook, wien de hervorming der Kerk
ter harte ging. In betrekkelijk korten tijd, hoewel met groote
moeite, herstelde hij de rust en bracht hij den Kerkelijken staat
weer onder de macht des Pausen. Zijn voortreffelijk burgerlijk wetboek voor den Kerkelijken staat, Constitutiones Aegidianae, bleef
eeuwenlang in gebruik.
Keizer Karel IV bleef met den Paus in goede verstandhouding.
In de Gouden Bulle (1356) werd het recht der Duitsche konings~
keuze definitief in een rijkswet vastgelegd, wezenlijk als in 1338.
Zij zou uitsluitend toekomen aan de 7 keurvorsten bij meerderheid
van stemmen (de aartsbisschoppen van Mainz, Trier en Keulen,
de koning van Bohemen, de paltsgraaf aan den Rijn, de hertog van
Saksen~ Wittenberg, de markgraaf van Brandenburg ). Teekenend
is, dat de Paus er zelfs niet in genoemd wordt. - Innocentius trad
ook tegen de Spiritualen op, wat hem de verontwaardiging van
de H. Birgitta van Zweden op den hals haalde, die hem noemt
"afschuwelijker dan de woekerjoden, grooter verrader dan Judas,
wreeder dan Pilatus.... om al deze misdaden heeft Christus hem
in den afgrond gestort als een zwaren steen" (Mollat, 94).
1 E. D é pre z, Innocent VI: Lettres doses .... P. 1909. U. Be r I i è r e,
Suppliques d'Innocent VI, P. 1911.
2 H. Wurm, Kardinal AJbomoz, Pdb. 1892; H. J. G. 1891, 358.
M. A n ton e I J i, 11 CardinaJe AJbomoz e iJ govemo di Roma nel 1354, Archivo
della Soc. romana di storia patria 39 (1916).
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4°. Innocentius werd opgevolgd door den vromen en geleerden
Benedictijner abt Grimoard, den Zl. Urbanus V (1362-70) I, die
tegen de misbruiken aan de curie maatregelen nam en kruistochtplannen beraamde. Dikwijls had men den Paus gesmeekt naar
Rome terug te keeren, o.a. Petrarca, de H. Birgitta van Zweden.
Nu drong ook k. Karel er op aan: het was het eenige middel om
het steeds dalende aanzien des Pausen te herstellen. Ondanks den
tegenstand van den koning en der Fransche kardinalen besloot
Urbanus naar Rome te gaan; een deel der curie liet hij te Avignon
achter (1367). Met grenzenlooze vreugde werd hij door de Italianen
begroet. Rome bood een beeld van diep verval: de hoofdkerken
lagen gedeeltelijk in puin; het aantal inwoners was tot 30.000
gedaald; de ervaring van twee menschenleeftijden had geleerd,
dat de Paus desnoods Rome, maar Rome niet den Paus kon missen.
Doch ondertusschen stierf Albornoz en de moeilijkheden en verwarring te Rome waren te groot voor Urbanus. Een krachtiger
persoonlijkheid zou noodig geweest zijn om daaraan het hoofd te
bieden en daarom keerde hij naar Avignon terug.
Ook de laatste Paus van Avignon. Gregorius XI (1370-78) 2,
was een vroom en bekwaam man, die ondervinden moest, hoe
noodlottig het besluit van Urbanus om naar Avignon terug te
keeren, geweest was. De Italiaansche nationale geest keerde zich
tegen de gehate Franschen, die uit naam des Pausen den Kerkelijken staat bestuurden. De oproerige stemming werd nog aangewakkerd door de republiek Florence. Spoedig was het grootste deel
van de pauselijke staten in opstand: de Paus dreigde zijn wereldlijke
macht in Italië te verliezen. Gregorius belegde Florence met het
interdict en zond Bretonsche legers naar Italië, onder opperleiding
van den pauselijken kardinaal-legaat Robert van Genève. Bemiddelend trad tusschen beide partijen op de H. Catharina van Siena
(§ 136, 5°), een kloosterzuster van de derde orde van den H. Dominicus, een der meest aantrekkelijke en merkwaardige verschijningen
der M. E. Grooten moed had zij betoond bij het verplegen der
1 P. Lee ach e u r. Urbain V: Lettres secrètes et curiales se rapportant à la
France, P. 1902 vlg. - A. F ier en s, Suppliques d'Urbain V (Ana!. Vat.Belgica). R. 1914. - A. Fierens et C. Tihon. Lettres d'Urbain V. t. I
(1362/66), t. a. p. R. 1928. - H. eh e val ier, Actes anciens et documents
concernant Ie bx. Urbain V, I P. 1897. - M. eh a i II a n, Le bx. Urbain V,
L. S. 1911. - E. deL a nou veil e, Le bx. Urbain V et la chrêtiellté au
milieu du XIVe s., P. 1929. - J. Kir s c h, Die Rückkehr d. Päpste Urbans V
u. Gregors XI von Avignon nach Rom. Pdb. 1898.
2 A. Cl e r val, Grégoire XI, D. Th. VI. L. Mi rot, La politique pontificale et Ie retour du Saint-Siège à Rome en 1376, P. 1899.
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pestzieken en onverschrokken boetvaardigheid gepredikt: daarom
zagen haar tijdgenooten met diepen eerbied naar haar op. Met
vrijmoedigheid wees zij beide partijen op hun schuld en spoorde
tot vrede aan, de opstandelingen tot onderwerping, den Paus tot
toegevendheid. In haar beroemde brieven zegt zij ook den Paus
harde waarheden, o.a. over zijn toegevendheid ten opzichte van
zijn bloedverwanten, zonder echter den eerbied voor zijn gezag te
verliezen. De Florentijnen vaardigden haar af als afgezant naar
den Paus. Het duurde nog twee jaar, voordat de republiek zich met
den Paus verzoende, doch op Catharina's aansporing vooral
besloot Gregorius, ondanks alle moeilijkheden, Avignon te verlaten.
In 1377 kwam hij te Rome aan: de Babylonische gevangenschap
was geëindigd. Maar heel Italië was nog in beroering: het bloed~
bad van Cesena, waar op last van Robert van Genève 4000
opstandige burgers gedood waren, had geweldige verbittering
gewekt. Te midden dezer verwarring stierf de laatste Fransche
Paus.

§ 135. De scholastiek in de 14e eeuw. 1
De opkomst van het Ockhamisme (Nominalisme, Via Moderna).
10 • Opmerkelijk snel volgde op het bloeitijdperk der scholastiek
haar verval, wat samen hangt met het algemeene verval van het
godsdienstig en kerkelijk leven in de 14e eeuw. De kenmerken
zijn: gebrek aan oorspronkelijkheid en wetenschappelijke diepte; het
veldwinnen van het nominalisme, dat destructief werkte; het ver~
waarloozen der zelfstandige studie van de H. Schrift en de Vaders
(waarop Clemens VI wijst in een schrijven aan de Parijsche
universiteit, 1346; Denifle~Chatelain, Chartularium 11, 588); het
te veel hechten aan schooldisputen en spitsvondigheden, waardoor
men het contact met de werkelijkheid verloor; het verwaarloozen
van den uiterlijken vorm, waarop het humanisme juist den nadruk
1 De algemeene werken: S c h wan e, Har n a c k, Sas sen, End r e s,
Grabmann, Ueberweg-Geyer, de Wulf, Gilson § 104. K. We r n e r, Die Scholastik des späteren M. A., 4 Bde W. 1881/87. Den i f I e et C h a tel a i n, Chartularium universitatis Par., 4 v. P. 1889/97. G. Man ser, Die Geisteskrise des 14 Jhs., Fr. in Zw. 1915. - K. Joe I, Wandlungen der Weltanschauung I, Tüb. 1928. - K. M i c h a I ski, Le criticisme et
Ie scepticisme dans la philosophie du XIVe siècle, Krakau 1925; Les sources du
criticisme et du scepticisme dans la phil. du XIVe s., ib. 1924. - Fr. Eh rl e,
Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexander V.
Ein Beitrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des XIV Jhs., Münster
1925 (Franzisk. Studien Beih. 9). - N. G rei tem a n n, Via antiqua en
moderna op de Universiteiten van Engeland, Frankrijk en Duitschland, Stud.
Cath. 6 (1930), 149.
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legde, zoodat de scholastiek bij de geleerden in minachting geraakte. In het algemeen: de harmonie tusschen geloof en weten
wordt veelal verbroken, zooals dit ook plaats heeft op het gebied
van godsdienst en cultuur. Toch moet men deze periode niet
zonder meer als decadent beschouwen. De Thomistische en Franciscaansche theologie telt nog waardige vertegenwoordigers,
terwijl ook verschillende groote mystieken der t4e eeuw tevens
groote theologen zijn. Sommige afzonderlijke vraagstukken worden
goed behandeld, ofschoon de tijd der groote synthesen voorbij is.
Ook onder de nominalisten ontbreekt het volstrekt niet aan scherpzinnige geesten. Er openbaart zich een sterker streven naar
empirisch en zelfstandig onderzoek der natuur.
2°. In de philosophie en theologie breekt een nieuwe richting
zich baan, de via moderna, waarvan de voornaamste vertegenwoordiger Ockham is: het nominalisme (zooals de tegenstanders
het niet geheel juist noemden, omdat de algemeene begrippen
slechts namen zouden zijn); ook conceptualisme, terminalisme,
Ockhamisme. In tegenstelling met het gematigd realisme der oude
ri~hting, zoowel van Thomas als van Scotus, (via antiqua), dat
aan het algemeene een reëele existentie toeschrijft in het individueele (§ 104, 4°), verwerpt het nominalisme de objectieve geldigheid der algemeene ideeën. Het is meer een critiek op de kennisleer
der via antiqua dan een positief opgebouwd systeem. Het schijnt
niet direct samen te hangen met het nominalisme van Roscellinus
(§ 104, 4°); de wortelen liggen meer in de vermenging van geloof
en rede onder Augustijnschen invloed van vroegere eeuwen, in het
~ntbreken van een consequent doorgevoerd abstractiebe9!ip, in
het voluntarisme van Roger Bacon en Scotus.
. .
Het nominalisme, met name zooals het door Ockham ontwikkeld werd, leert:
zoowel de zinnen als het verstand kennen slechts de afzonderlijk bestaande dingen,
het concrete, het individueele, dat direct door intuïtie wordt waargenomen. Er
bestaat in die afzonderlijke dingen niet iets werkelijk algemeens, of dit is tenminste niet kenbaar, maar door abstractie (anders dan in Aristotelischen zin) vat
het verstand de gelijke dingen samen in een subjectief concept (conceptualisme),
het universale. Dit universale is een natuurlijk teeken, een beeld van de gelijke
dingen, een verstandelijk symbool, om ze in algemeene klassen te rangschikken.
Voor dit subjectieve concept supponeert het intellect een naam (terminus, terminalisme), die als conventioneel teeken voor een klas van gelijke dingen
geldt. Het eerste en onmiddellijke object van de wetenschap zijn niet de dingen,
maar de concepten en termini. Daar universalia alleen in het verstand bestaan en
er buiten het denken geen werkelijkheid aan beantwoordt, omdat het verstand
alleen het singulare, niet het aan meerdere dingen gemeenschappelijke, het specifische, het ding op zich kent, valt de mogelijkheid van metaphysieke kennis en
staat de weg open voor agnosticisme en criticisme. "Kriticismus. Positivismus.
Voluntarismus und Fideismus, sie alle haben ihre Wurzeln im Nominalismus"
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(Harnack, Die Reformation, Nation. Monatschrift 11. Heft 11). Alle metaphy.
sieke begrippen als: doel en middel, oorzaak en gevolg, hebben uitsluitend subjec~
tieve beteekenis. Zoo leert dan b.v. Ockham ook, dat met het verstand niet
bewezen kan worden het bestaan van God en Zijn eigenschappen, noch dat
God het laatste doel is en dat de mensch alleen in Hem bevrediging kan vinden.
Een nominalistische thesis is b.v. "Deus est et Deus non est penitus idem signi~
ficant, licet alio modo. (Nic. van Autrecourt; Denz. 555) - Ook de zedelijke
orde, het verschil tusschen goed en kwaad, berust niet op de objectieve zijnsorde,
maar hangt uitsluitend af van den wil van God. Er bestaan geen volstrekt
geldende zedelijke wetten; God kan ze naar willekeur veranderen. Nominalis~
tische theses zijn b.v. (van Nic. van Autrecourt. doch, als bovengenoemde,
uitersten,) dat diefstal geoorloofd kan zijn; dat God den mensch kan bevelen
Hem te haten en dat dit dan verdienstelijker kan zijn dan Hem te beminnen.
God kan ook iemand eeuwig verdoemen buiten zijn schuld. Bij Ockham is een
volkomen scheiding tusschen gelooven en weten. Bovenzinnelijke waarheden
I{ünÏ1en alleen door het geloof worden gekend; op wijsgeerig gebied bezit de
rede volkomen vrijheid. In tegenstelling met S. Thomas, die de moeilijkheden
tegen het geloof tracht op te lossen, spitst Ockham deze zoo scherp mogelijk toe.
De logische consequentie zou geweest zijn de leer van de dubbele waarheid, die
volgt uit het voluntarisme, waardoor God het onmogelijke mogelijk kan maken.
De nominalisten gaan echter zoo ver niet. Hun conclusie is: het verstand kan
niets bewijzen; wij moeten ons dus onderwerpen aan hetgeen hèt geloof leert en
aan het gezag der Kerk. Alle nominalisten gaan niet even ver. Verschillenden
zochten een middenweg. Sommigen stellen hun theses ook voor als school~
disputen, om aan een kerkelijke veroordeeling te ontkomen.

3°. De eerste sporen van dit nominalisme vindt men (misschien)
bij den Dom. Durandus van St. Pourçain 1, professor te Parijs,
t 1334 als b. van Meaux, doctor modernus, later resolutissimus,
een zelfstandig denker (magis innitamur rationi quam auctoritati
cujuscumque doctoris), een bestrijder van S. Thomas, en bij den
Franciscaan Petrus Äureoli 2, professor te Parijs, t 1322 als a.b.
van Aix, doctor facundus, die Scotus bestreed. Maar de eigenlijke
vader van het systeem is Willem van Ockham 3 (naar zijn
geboorteplaats ten Zuiden van Londen, kort voor 1300) venera~
bilis inceptor (inceptor beteekent oorspronkelijk baccalaureus for~
matus), doctor singularis, ook invincibilis. Hij trad in de Francis~
canerorde, studeerde te Oxford en doceerde daar van 1318-1324,
toen hij voor het pauselijk hof te Avignon gedaagd werd om zich
te verantwoorden over 51 stellingen uit zijn lessen en geschriften,

J.

K 0 c h, Durandus d. S. P., Beiträge z. Gesch. d. Phi!. d. M. A. 26 (1927).
R. D rei 1 i n g, Der Konzeptualismus in der Universalienlehre des P. A.,
Beiträge z. Gesch. d. Phi!. d. M. A. 6 (1913).
3 Een volledige uitgave der werken van O. bestaat niet; kerkelijk~politieke
geschriften § 133. - J. Hof e r, Biogr. Studien über W. v.O., Arch. Franc.
Hist. 6 (1913), 209, 439, 654. - G. Ca n e 11 a, 11 Nominalismo e G. d'Occam,
Flor, 1907. - F. B r u c h m ü 11 e r, Die Gotteslehre W. v.O., Mn. 1911. L. K u g Ier, Der Begriff der Erkenntnis bei W. v.O., Br. 1913. - E. Hoc h~
st et ter, Stud. zur Methaph. u. Erkenntnislehre W. v.O., B. 1927. A. Pel ze r, Les 51 articles de G. O. censurés en Avignon en 1326, R. H. E. 18
(1922), 240.
1

2
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die door een commissie van doctoren voor kettersch verklaard
waren. In 1328 ontvluchtte hij met Bonagratia en Michael van
Cesena. met wie hij zich bij de Spiritualen had aangesloten. uit
Avignon naar Lodewijk van Beieren; kort daarop werd hij
geëxcommuniceerd. Van 1330 tot zijn dood (1349 of 1350) leefde
hij te München. waar hij zijn hartstochtelijke kerkelijk~politieke en
anti~pauselijke geschriften vervaardigde (§ 133). Of hij voor zijn
dood een pauselijk formulier van onderwerping teekende. staat
niet vast. Hij was een hartstochtelijk karakter en een zelfstandige.
scherpzinnige. empirisch georiënteerde denker. - In zijn genade~
leer is hij Pelagiaansch; in de praedestinatieleer daarentegen legt
hij den nadruk op de willekeur van God: God zou iemand zonder
schuld en zonde kunnen verdoemen. Zijn voornaamste philo~
sophische geschriften zijn: Expositio aurea et admodum utilis super
totam artem veterem (de Boëthiaansche logica. Bologna 1496).
Quaestiones in VIII Dbros Physicorum. Summulae in Dbros Physicorum. - Zijn theologisch hoofdwerk is : Quaestiones et decisiones
in quatuor libros Sententiarum (Lyon 1495/97); verder Quodlibeta
septem; De Sacramento altaris et de corpore Christi; De praedestinatione et futuris contingentibus.
Het nominalisme vond spoedig over geheel Europa een sterke
verbreiding, vooral aan de artistenfaculteiten der universiteiten.
die in de latere M. E. in beteekenis toenamen; de via antiqua had
vooral haar vertegenwoordigers in de groote kloosterorden. De
Kerk was zich het gevaar wel bewust: in 1339 en 1340 werd het
onderwijs in het nominalisme door de decreten van de facultas
artium zelf der Parijsche universiteit verboden; in 1346 en 1347
werden de radicale stellingen van Nicolaas van Autrecourt en
Johannes van Mirecourt veroordeeld. Maar de voortgang was niet
meer tegen te houden.
In Oxford was het Ockhamisme bijna geheel de 14e eeuw overheerschend. Het
werd o.a. door de Franciscanen Wo d ham (t 1358) en eh a t ton en den Dom.
Hol c 0 t (t 1349) geleerd. Een eigenlijke nominalist is niet Ockhams studiegenoot Thomas 8radwardine. 1 1326 procurator der Oxforder universiteit, t als
a.b. van Canterbury, doctor profundus. Hij is beïnvloed door Scotus, Augustinus.
Anselmus, Robert Grosseteste en Ockham. In den geest van de empirische richting
der Oxforder school is hij een groot mathematicus en in zijn hoofdwerk De causa
Dei adversus Pelagium et de virtute causarum past hij de mathematisch-deductieve methode toe op de theologie en tracht deze, o.a. het onvermogen van den
wil ten goede, geheel af te leiden uit twee evidente waarheden. Zijn Godsbegrip
is zeer voluntaristisch: alles hangt af van Gods wil en daardoor komt hij tot
1 S. Ha h n, Th. v. Br. u. seine Lehre v. d. menschl. Willensfreiheit. Beitr.
z. Gesch. der Phil. des M. A. 5 (1905).
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zijn theologisch determinisme: Gods wil is de directe oorzaak van elke handeling,
ook van het kwaad, ofschoon hij de zedelijke verantwoordelijkheid tracht te
redden. Scherp bestrijdt hij de genadeleer der scholastiek. Wiclef is door hem
beïnvloed, evenals verschillende Parijsche Ockhamisten. Ook te Parijs had het
nominalisme spoedig grooten invloed. De Augustijner Eremiet, Gregorius van
Rimini 1, professor te Parijs, t 1358 als generaal zijner orde, doctor authenticus,
zocht de leer van Ockham uit Augustinus te bewijzen. Hij leert een absolute
praedestinatie, onafhankelijk van het vooruitzien van verdiensten en zonde; hij
is "tortor infantium" genoemd wegens de hem toegeschreven strenge opvatting
omtrent het lot der ongedoopte kinderen. Zeer radicaal waren Nicolaas van
Autrecourt 2, die de geldigheid van het causaliteitsbeginsel betwijfelt (de m.e.
Hume); in zijn deterministische Godsleer is hij van Bradwardine afhankelijk; hij
werd naar Avignon ter verantwoording geroepen; in 1347 werden 60 zijner
proposities veroordeeld (Denz. 553-70)., en de Cisterciënzer Johannes van Mirecourt 3, van wien de kanselier der universiteit 40 stellingen veroordeelde; ook
hij leert het determinisme van Bradwardine: dat God de oorzaak is van het
kwaad. Ockhamisten zijn ook de Parijsche magister artium Jean Buridan 4, (t na
1358) en zijn leerlingen Albert van Saksen, Marsilius van Inghen en Nicolaas
van Oresme, maar zij vermijden de gevaarlijke consequenties. Buridan (bekend
om de vergelijking in verband met de vrijheid van den wil, welke echter in zijn
werken niet voorkomt, van den ezel, die tusschen twee even groote hooibergen
van honger sterft) heeft door zijn hypothese van den impetus den eersten
stoot gegeven tot het kracht- en bewegingsbegrip der moderne natuurkunde en
is een voorlooper van Copernicus en Galileï. Zijn theorieën werden verder ontwikkeld door zijn leerlingen: Nicolaas van Oresme 5, magister der theologie te
Parijs, t 1382 als b. van Lisieux, die ook belangrijke geschriften over politiek en
economie naliet, en de Duitschers: Marsilius van Inghen G, rector der Parijsche
universiteit in 1367 en 1371. later stichter en eerste rector der universiteit van
Heidelberg. t 1396, Albert van Saksen 7, professor te Parijs, daarna de eerste
rector der Weensche universiteit, t 1390 als b. van Halberstadt, Hendrik Hainbuch van Langenstein (t 1397, § 138) en Hendrik Totting van Oyta (t 1397),
beiden eerst te Parijs en later te Weenen. Door hen kreeg het Ockhamisme aanzienlijken invloed in Duitschland.

4°. Naast de via moderna blijven de oude stelsels van Thomas
en Scotus bestaan; zij worden verklaard, ontwikkeld en verdedigd,
maar er wordt weinig oorspronkelijks meer aan toegevoegd. Bij
de Dominicanen wordt de leer van Thomas door de ordesoversten
steeds meer verplichtend gemaakt; daarentegen sluiten de Fran~
1 J. W ü r s dor f e r, Erkennen u. Wissen nach Gr. v. R., Beitr. z. Gesch.
der Phil. des M. A. 20 (1917). - N. Me rI i n, Greg. de R., D. Th. VI.
2 H. Ras h dali, N. de UItricuria, a medieval Hume, Lo. 1907. - J. Lap p e,
N. v. A., sein Leben, seine Philosophie, seine Schriften, Mr. 1908.
3 A. Bi r ken m a j e r, Ein Rechtfertigungsschreiben des J. v. M., Beitr. z.
Gesch. der Phil. des M. A. 20 (1922).
4 P. 0 u hem, Etudes sur Léonard de Vinci, 3 v. P. 1907/13; Le Système
du monde IV, P. 1917.
5 M. Me u n ier, Essai sur la vie et les ouvrages de N. d'O., P. 1857. E. B r i dey, La théorie de la monnaie au XIVe S., P. 1906.
6 G. Rit ter, M. v. I. u. die Okkamistische Schule in Deutschland, Heidelb.
1921.
7 G. Hei din g s fel der, A. v. S., sein Lebensgang und sein Kommentar
zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. Beitr. z. Gesch. d. Phil. des M. A.
22 (1926).
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ciscanen zich nauwer aaneen rondom het Scotisme, maar staan in
het algemeen vrijer ten opzichte van Scotus, die trouwens eerst
tegen het einde der 16e eeuw officieel tot leeraar der orde ver~
klaard wordt (Sassen, 241). Behalve de Dominicanen waren ook
Cisterciënzers, Carmelieten en Saeculieren volgelingen van
Thomas. Te noemen zijn de Dominicanen Natalis, generaal zijner
orde t 1323 (Defensio doctrinae fr. Thomae) , Petrus de
P a I u de, t 1352 als patriarch van Jerusalem. - Volgelingen van
het Scotisme zijn Franciscus van Meyronnes, O.F.M.
(t 1325), de Engelsche w€'-:eldgeestelijke Wal ter B u r 1ei c h
(t na 1343).
De Augustijner Eremieten volgden Aegidius Colonna (Aegi~
dianen § 124, 6°): zij hielden in de groote lijnen vast aan Thomas,
maar zooveel mogelijk in aansluiting bij Augustinus, wat zij
tegenover Dominicanen en Scotisten verdedigden: Augustinus
Triumphus (t 1328, § 133,3°), Thomas van Straatsburg (t 1357),
Gregorius van Rimini (t 1358), die echter ook Ockhamist was.
Zeer groote verdiensten voor de Schriftverklaring heeft de
Franciscaan Nicolaas van Lyra 1 (t 1340). een bekeerde Jood,
professor te Parijs, doctor planus et utilis. Zijn Postillae vormen
een verklaring der geheele H. Schrift volgens den grammaticaal~
historischen zin, een verbetering ten opzichte van de meestal allego~
rische verklaring der M. E. In een afzonderlijk werk Moralitates,
geeft hij den mystieken of allegorischen zin.
Ook het Averroïsme 2 wist zich, ondanks kerkelijke veroor~
deelingen (§ 124, 3°), te handhaven, soms in contact met het
nominalisme (dubbele waarheid, als God de zijnsorde naar wille~
keur kan wijzigen). Sommigen volgden het Averroïsme in al zijn
consequenties, waarbij van de christelijke ideeën weinig meer over~
blijft o.a. Je a n de Jan dun 3, magister artium te Parijs, de
medewerker aan den Defensor Pacis (§ 133, 3° t 1328); anderen
volgden Averroës als commentator van Aristoteles en trachtten
hem in christelijken zin te verklaren: de Carmeliet Joh a n nes
van Baconthorp (t 1348). de Serviet Urbanus van
Bol 0 g n a (t 1405), de Augustijner Eremiet Paulus van Venetië
(t 1429). De medicus en astroloog Pet rus van A I ban 0 4
P. Lab ros s e, Etudes franciscaines 16 (1906), 17 (1907), 19 (1908).
K. We r ne r, Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Philosophie
des späteren M. A., W. 1881.
3 J. R i v i è re, Jean de Jandun, D. Th. VIII.
4 S. Fe r r a r i, I tempi, la vita, Ie dottrine di Pietro d'Albano, Genua 1900.B. Nar d i, Intorno alle dottrine filosofiche di P. d'A., Mil. 1921.
1

2
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(t 1316) stichtte een school van Averroïsme te Padua, dat van~
daar aan andere universiteiten van Italië doordrong.

§

136. De mystiek in deze periode.

1

10. Bieden het kerkelijk leven en de theologische wetenschap
tijdens de 14e eeuw geen verheffend schouwspel. in de mystiek
van deze periode brengen de M. E. een harer schoonste vruchten
voort. Hier zien wij het Christendom in zijn volle schoonheid en
rijkdom. Zij is 10. een reactie tegen de kerkelijke misstanden. Het
is of het geestelijk leven inniger en dieper wordt in breede kringen
van vrome kloosterlingen, geestelijken en leeken, naarmate de
hierarchie meer in het uiterlijke opgaat. Ook omdat door den
kerkelijk-politieken strijd, de Babylonische gevangenschap, het
schisma de eerbied voor en de gehoorzaamheid aan het kerkelijk
gezag verminderden, wordt het persoonlijke religieuse gevoel
sterker, wat zich openbaart in de mystiek. 2°. Een gevolg van en
een reactie tegen de toenmalige scholastieke wetenschap. a. Tot
dan waren mystiek en scholastiek innig verbonden geweest. De
mystiek was de bekroning van de scholastiek; men streefde er
naar God niet alleen door de rede en het geloof. maar ook door
de mystieke ervaring te benaderen. "Dit alles geldt vooral van de
denkers van neoplatonisch- augustijnsche richting, voor wie rede~
lijke kennis en mystieke ervaring, zoo goed als de gegevens der
Openbaring, slechts vormen zijn van de ééne van God gegeven
wijsheid. Bij mystische theologen als Anselmus, Bernardus, Hugo
en Richard van S. Victor en Bonaventura zijn Scholastiek en
Mystiek praktisch één. Maar ook bij Thomas van Aquino konden,
ondanks zijn naturalisme, Scholastiek en Mystiek verbonden
blijven, omdat hij wel aan de zuiver natuurlijke kennis een scherp
afgebakend terrein toewees, maar toch natuur en bovennatuur in
harmonie bijeenhield en de Mystiek op de objectiviteit van het
Christelijk dogma en de scholastieke begrippen liet berusten"
(Sassen, 249). In de 14e eeuw begint de soliede scholastiek aan
invloed te verliezen; het vertrouwen in haar gaat verloren. De
1 J. Za h n. M. G r a b man n, § 109, 2°. - G r a b man n, Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik u. Mystik, Mn.
1926. - A. Ga r dei I. La structure de I'äme et I'experience mystique, 2 vol.
P. 1927. - P. van den Tempel. De wetenschap der heiligen, Roerm. 21929.
- P. Po u r rat, La spiritualité chretienne Il, P. 1928. - F. Ver net, La spir.
médiévale, P. 1929 - J. Be r n har t, Die philos. Mystik des M. A., Mn. 1922.
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religieuse behoeften zoeken bevrediging buiten haar, in de mystiek,
die in de scholastiek geen steun meer vindt en eigen wegen gaat.
b. De mystiek gaat volgens haar aard meer uit van het gevoel.
minder van het verstand. Deze tendenz werd bevorderd door het
steeds meer veld winnend nominalisme, dat anti~intellectualistisch
is en zelfs de objectieve waarde der redelijke kennis verwerpt, ver~
volgens door het steeds meer invloed verkrijgende Neoplatonisme,
dat een neiging heeft tot agnosticisme door steeds den nadruk te
leggen op het ongenoegzame van alle verstandelijke kennis tot de
vereeniging met God, en dat de intuïtie en de directe communicatie
der ziel met de goddelijke waarheid prefereert boven het intel~
lectueele kennen. c. Tenslotte wekten de onvruchtbare school~
disputen en subtiliteiten van het nominalisme een anti~intellectua~
listische stemming; men begon de wetenschap als een beletsel te
beschouwen voor de ware vroomheid, die in de mystieke liefde
zou bestaan.
2°. Er vormen zich mystieke middelpunten en scholen. De meest
karakteristieke is de school der Germaansche mystiek 1, die in de
M. E. onder de Germaansche volkeren is opgebloeid. Zij verkreeg
haar hoogste ontwikkeling in de 14e eeuw, vooral door de Duitsche
Dominicanen Eckehart, TauIer, Suso en den Brabander Ruusbroec
en zijn volgelingen. Betrekkelijk iets nieuws is hare universaliteit:
zij richtte zich tot alle geloovigen en gebruikte daarom ook de
volkstaal.
Haar kenmerkende eigenschappen zijn: a. haar meer speculatief en intellec~
tualistisch karakter. Als alle mystiek streeft zij naar vereeniging met, ervaring
van het goddelijke. Doch in tegenstelling met de Hh. Bemardus, Franciscus en
Bonaventura, die meer affectief zijn en opwekken tot innige liefde jegens de
menschheid van Christus, neigt de Germaansche mystiek (als Thomas) meer tot
bespiegeling van het goddelijk wezen en de betrekkingen van God tot de ziel. Uit
de beschouwing groeit de praktijk; maar de bespiegeling is overheerschend.
b. Zij steunt wel op de scholastiek en op S. Thomas, maar zij is sterk beïnvloed
1 Po u r rat 11, 319-378. Sas sen, 249-259. - Oeutsche Mystiker des
14 Jhr., hrsg. von F. P fe i ff er (Anast. Neudruck, 2 Bde) Lz. 1906/07. H. 0 e n i f I e, Das geistliche Leben. Blutenlese aus den deutschen Mystikem und
Gottesfreunden des 14 Jhs., Graz 1926 (v. R. Schuites). - W. Preger,
Geschichte der deutschen Mystik im M. A., 3 Bde, Lz. 1874/93. - H. 0 e I acr 0 i x, Essai sur Ie mysticisme spéculatif en Allemagne au XIVe siècle, P.
1900. - K. La n gen b erg, Quellen u. Forschungen z. Gesch. der deutschen
Mystik, Bonn 1902. - X. de Hor n s t e i n, Les grands mystiques allemands
du XIVe siècle, Luzem 1922. - A. A u ge r, Etude sur les mystiques des Pays~
Bas au moyen-äge. Br. 1892. - T. Bra n d s m a, Over de handschriften onzer
Middelnederl. geestelijke letterkunde, O. G. E. 2 (1928),237. - J. van Mie rio,
Over het ontstaan der Germaansche mystiek, O. G. E. I (1927), 11.
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door het Neoplatonisme of het Plotinisch idealisme. Deze neoplatonische richtmg
is ontstaan uit Neoplatonische elementen in de Scholastiek aanwezig door
S. Augustinus en vooral door Dionysius Areopagita, die er naar gestreefd hebben
het Neoplatonisme te verchristelijken; uit de Arabische commentatoren van
Aristoteles; uit het Liber de causis, in de tweede helft der 12e eeuw vertaald,
dat men toeschreef aan Aristoteles, maar uittreksels uit Proclus bevat; uit een
Latijnsche vertaling van de Elementatio theologica van Proclus ; uit Neoplatonische elementen in de leer van Albertus Magnus, die door zijn leerling Ulrich
van Straatsburg O. P. (t 1277) Eckehart beïnvloedde. c. Haar hoofdidee is de
goddelijke Eenheid. Van eeuwigheid bestaan wij in de gedachten des Vaders;
naar Gods ideeën zijn wij geschapen; wij leven in God (exemplarisme). Door de
schepping zijn wij van Hem uitgegaan, door de contemplatie gaan wij terug tot
de goddelijke eenheid, hier door de mystieke vereeniging, die slechts een oogenblik duurt, hiernamaals voor eeuwig in het gelukzalig aanschouwen. Aan de
vereeniging met God, den terugkeer tot de eenheid, moet voorafgaan een totale
onthechting aan het geschapene, aan den eigen wil, aan zich zelf. Daarom moet
de mensch er naar streven zijn wil in alles gelijkvormig te maken aan dien van
God. De leer der gelijkvormigheid van onzen wil met Gods wil, een der
hoofdstellingen van de moderne spiritualiteit, is vroeger wel verkondigd, maar
niet met dien nadruk. Het ascetisch leven bestond meer in den strijd tegen de
zonde en het verwerven der christelijke deugden. (§ 19 en § 43). Hieruit blijkt,
dat de G. mystiek berust op een strenge ascese. Zij heeft niets sentimenteels. De mystieke vereeniging zelf heeft plaats, doordat het wezen der ziel, haar
hoogste geestelijke sfeer (gensterken, of voncke der ziel, Se el eng rund, acumen
mentis, scintilla animae) met het wezen van God vereenigd wordt, onmiddellijk,
zonder menschelijke beelden, "sunder bilde und forme". Dit is de geboorte van
God in de ziel, de terugkeer der ziel tot God, de vergoddelijking, Godvormigheid
der ziel. "Het is een leven dat sterft en een dood, die het leven geeft." (Ruusbroec ). De ziel is dan bijna geheel passief; God werkt in haar. Zij blijft van
God onderscheiden, maar heeft daar geen bewustzijn van. In dat contact met God
heeft zij een onbeschrijfelijke vreugde; zij kent niets anders dan God en geniet
zoo het geluk van God op een onuitsprekelijke wijze. Dit alles geschiedt door
Christus, met wien wij één zijn door de genade. (v. Mierlo t.a.p.).
De verklaring van deze theorie is zeer moeilijk en duister; omdat zij Neoplatonische elementen bevat, kan zij tot gevaarlijke consequenties leiden, als men
haar overdrijft: tot pantheïsme (de ziel is of wordt één met God), tot quietisme
(als de mensch, geheel passief, ophoudt zelf te willen, als hij geen eigen vitaliteit, geen eigen wil meer heeft), tot agnosticisme, als men de negatieve Godskennis overdrijft. Het Neoplatonisme legt sterk den nadruk op de transcendentie
van God, zijn onbegrijpelijkheid en onuitsprekelijkheid, en heeft daardoor een
neiging tot agnosticisme; ook Dionysius Areopagita. Door Augustinus en de
scholastieken is deze tendenz verzwakt. Veel gebruikt in de scholastiek is de
apophasis, de Godskennis door ontkenning; omdat de natuur geen adaequate
begrippen heeft om het goddelijke uit te drukken, ontkennen wij bij God de
eigenschappen, die wij ons voor kunnen stellen b.v. God is niet goed, niet wijs
(zooals een mensch goed of wijs is). Zooals Augustinus zegt "Deus ineffabilis
est; facilius dicimus quid non sit quam quid sit". Maar legt men te sterk den
nadruk op dit negatieve en op "de goddelijke duisternissen", dan vervalt men in
agnosticisme.

Volgens van Mierlo bestond in Brabant omstreeks 1250 een
uitgebreide mystieke volkslitteratuur (Hadewych, Beatrijs van
Nazareth), waarin de hoofdtrekken der Germaansche mystiek
reeds voorkwamen; zij heeft daar echter weinig theoretischen
ondergrond (§ 124, 7°). De voornaamste vertegenwoordigers
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zijn a. Johannes Eckehart 1, uit een ridder geslacht omstr. 1260
te Hochheim bij Gotha geboren. Hij trad in de Dominicanerorde, was professor te Parijs, Straatsburg en Keulen, en een tijd
lang provinciaal der Saksische provincie; als leer aar en prediker
trok hij door geheel Duitschland. In 1326 benoemde Hendrik van
Virneburg, a. b. van Keulen, een commissie om zijn rechtgeloovigheid te onderzoeken; zij trok een honderdtal stellingen uit de
werken van den Meester, die zij als kettersch brandmerkte. Eckehart verklaarde zich van geen dwaling bewust te zijn, doch zich
aan een eventueele veroordeeling te zullen onderwerpen. Ook
stelde hij een Latijnsch verdedigingsgeschrift op. In 1329 werden
,28 stellingen door P. Johannes XXII veroordeeld. (Denz., 500-29).
Eckehart was reeds in 1327 gestorven. Van zijn Latijnsch hoofdwerk Opus tripartitum 2 is slechts een gedeelte uitgegeven; door
Grabmann werden Quaestiones 3 ontdekt; ook het Latijnsche verdedigingsschrift 4 is eerst kort geleden teruggevonden. Dan staan
op zijn naam talrijke Duitsche geschriften, waaronder echter verschillende. wier authenticiteit niet zeker is: over de 100 preeken.
20 tractaten en vele zgn. spreuken. kleinere stukken.
Wat te denken van zijn leer en zijn proces? Door Ruusbroec en Jan van
Leeuwen Is hij bestreden: door Zerboldt van Zutphen wordt tegen hem gewaarschuwd. BIJ vele Katholieken gold hij langen tijd als voorstander van een pantheïseerend mysticisme. Door niet-katholieken werd hij dikwijls verheerlijkt: hiJ
zou onmiddellijk contact met God hebben gezocht, zonder de Kerk; hij zou een
geestverwant van Hegel geweest zijn. Maar bij TauIer. Suso en anderen bleef
hij steeds in eere. Eerst het grondig onderzoek van Denifle (t.a.p.) heeft de studie
in nieuwe banen geleid. Volgens hem heeft Eckehart het waardevolle wat hij
bezit. aan Thomas ontleend. terwijl hij In pantheïseerende tendenzen verviel. als
hij. door hem verkeerd te begrijpen. van hem afweek. De Dultsche priester Otto
Karrer 5 heeft de verdediging van Eckehart op zich genomen. De commissie van
onderzoek zou uit tegenstanders van Eckehart bestaan hebben (Franciscanen.
1 O. Kar r er. Melster Eckehart. Das System seiner religlösen Lehre u.
Lebenswelshelt. Textbuch mlt Einf. Mn. 1926; Melster Eckehart spricht.
Gesamm. Texte mlt EInf.. Mn. 1926. - J. Be r n har t, Deutsche Mystiker.
Melster Eckhart. ausgewählt u. übersetzt, K. 1914. - J. Be r n har t, Bernhardische u. Eckhartlsche Mystlk in ihren Beziehungen u. Gegensätzen, K. 1912.
- Th. St r a u c h. Meister-Eckhart-Probleme. Halb. 1912. - F. Mee r p 0 h I,
M.E.'s Lehre vom Seelenfünklein. Würzb. 1926. - C. de Voo y s. M. Eckart en
de Nederl. mystiek. Ned. Arch. v. Kerkg. 3. (1904). 50. 176. 265. 2 H. 0 I." n i f I e. Meister Eckeharts lateinische Schriften u. die Grundanschauungen seiner Lehre, Arch. f. L. u. Kg. des M. A. 2 (1886). - 3 Abh. d.
Akad. München 32 (1927). - E. L 0 n g p r é. Quaestions Inédltes de maître E ..
Rev. Néoscol. 29 (1927). 69. - 4 Uitgegeven door A. 0 a n I I." I s. Beitr. z.
Gesch. der Phil. d. M. A. 23 (1923) en G. Th é r y In : Arch. d·hlst. doctrlnale
et Iitt. du moyen äge (1926/27). 129-268; Duitsche vert. en commentaar door
O. Kar r I." r en Her maP I I." S c h. Melster Eckeharts Rechtfertlgungsschrlft.
Erfurt 1927. - I) V gl. n. 1. p. 31 en Das Göttliche in der Seele bel Melster
Eckhart. Würzb. 1928.
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2 Dominicanen, die in de orde niet den besten naam hadden), die zijn leer niet
juist weergaven; ook de door Johannes XXII veroordeelde stellingen, ofschoon
op zich genomen valsch, zouden in haar verband orthodox kunnen worden verklaard; men moet er ook rekening mee houden, dat zijn preeken niet juist zijn
overgeleverd. Ofschoon het onderzoek van Karrer wel nieuw licht op verschillende punten werpt, achten vele gezagvolle beoordeelaars zijn rehabilitatie
niet geslaagd o.a. Grabmann 1, J. Koch 2, Théry 3, J. van Mierlo 4, P. Browe 6.
Bij Karrer sluit zich in hoofdzaak aan F. Jansen G. In het algemeen kan men
zeggen: aan de goede trouw van Eckehart is geen twijfel mogelijk. Hij werd
door vele vromen hoog vereerd en was een diep religieuse, rijk begaafde natuur.
Evenmin als de andere Duitsche mystieken is hij oorspronkelijk in de afzonderlijke elementen van zijn leer: hij steunt op Thomas, den Areopagiet en de
mystieke traditie. Maar het geheel van zijn systeem heeft iets eigens: de geboorte
van God in de ziel van den rechtvaardige, de deificatio, wat hij op grootsche
wijze in een prachtige taal ontwikkelt. Doch ofschoon hij mysticus is, is hij onder
invloed van het nominalisme te veel dialecticus en komt hij tot subtiliteiten; ook
is hij verward: hij is meer zielenleider dan leermeester. Zijn groote fout is echter,
dat hij een sterke neiging heeft tot het paradoxale; daardoor overdrijft hij, wordt
hij eenzijdig, legt hij te veel den nadruk op het nieuwe en van anderen afwijkende.
Zoo komen er talrijke teksten voor, die misschien wel goed kunnen worden uitgelegd, maar die een pantheïseerende tendenz hebben, niet genoeg het goddelijke
zijn scheiden van het geschapen zijn, die zeker misleidend klonken en waarop de
Broeders van den vrijen geest zich konden beroepen en die daarom terecht veroordeeld werden. Zoo klinken bv. pantheïseerend de stellingen: 10: Wij worden
geheel getransformeerd in God en veranderen in Hem. Zooals in het Sacrament
het brood veranderd wordt in het lichaam van Christus, zoo word ik veranderd
in Hem, omdat Hij mij. zijn ééne zijn maakt en niet een gelijksoortig; bij den
levenden God is het waar, dat daar geen onderscheid is; 13: AI wat eigen is aan
de goddelijke natuur, dit is geheel eigen aan den rechtvaardigen en goddelijken
mensch; daarom werkt deze mensch al wat God werkt en hij heeft met God
hemel en aarde geschapen en hij brengt het Goddelijk Woord voort en God zou
zonder hem niets weten te doen; Denz. 527 : Er is iets in de ziel, wat ongeschapen
en onschepbaar is (de Seelengrund, dien hij elders echter dikwijls geschapen
noemt). Quietistisch klinken stelling 14 : De rechtvaardige mensch moet zoo zijn
wil in overeenstemming brengen met den goddelijken wil, dat hij wil wat God
wil: omdat God in zekeren zin (aliquo modo) wil, dat ik gezondigd heb, zou ik
niet willen geen zonde bedreven te hebben en dit is de ware boetvaardigheid;
15: Als een mensch duizend zonden bedreven zou hebben, en deze mensch zou
goed gestemd zijn, dan zou hij niet moeten willen ze niet bedreven te hebben;
16: God schrijft eigenlijk niet den uiterlijken akt voor. Agnosticistisch klinkt bv.
Denz. 528: Dat God niet goed is noch beter noch best; daarom spreek ik verkeerd, als ik God goed noem, evenals wanneer ik wit zwart zou noemen.

De princiepen van Eckehart zijn overgenomen door de Dominicanen TauIer en Suso, die echter in het algemeen het minder
correcte van hun meester wisten te vermijden.

Divus Thomas 5 (1927) 74,218. - 2 Theo!. u. Glauben 20 (1928), 173,390.
Contribution à I'histoire du procès d'Eckhart, Ligugé 1926; Le Commentaire
de Maitre Eckhart sur Ie livre de la Sagesse, Arch. d'hist. doctr. et littér. du m.
ä.3 (1928), 321. - 4 Stud. 106 (1926), 363; O. G. E. 1 (1927), 225, 337. r. Scholastik 3 (1928), 557. - nNouv. Rev. théo!. 54 (1927), 504. - G. de II a
V 0 I p e, 11 misticismo di Maestro Eckhart nei suoi rapporti storici, Bologna 1930.
1
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b. Johannes Tauler 1, c. 1300 in Straatsburg geboren, waar hij
werkte, evenals in Bazel en Keulen, vooral in Dominicanessenkloosters (t 1361), is een der grootste predikanten der M. E. :
hij is diep, een groot psycholoog. Hij steunt op Thomas, den Areopagiet en vooral op Eckehart. Ook Tauier is meer speculatief dan
affectief. ~en der grootste theoretici der Duitsche mystiek. maar
hij spreekt over het algemeen helder en aantrekkelijk en beoogt
meer zedelijke verbetering en religieuse verheffing dan diepere
kennis. Ofschoon hij onduidelijkheden heeft en overdrijvingen in
de taal. is hij zakelijk orthodox: hij maakt scherp onderscheid
tusschen het absolute en het geschapen zijn en legt den nadruk op
het geschapen zijn van den Seelengrund. Zeker authentiek zijn
alleen zijn 83 preeken in het Rijnlandsch dialect (niet het Buch
von geistlicher Armut, herausg. v. H. Denifle. Mn. 1877).
c. Hendrik Seuse 2 (Suso. Amandus), c. 1295 geboren uit een
riddergeslacht te Constanz. waar hij jaren lang werkte als lector
en prior, genoot na een leven van strenge boetedoeningen 10 jaar
lang .. die himmlische Kurzweil des Jubels". Een apostel der ve!:"sterving en der innerlijkheid. weet hij in een dichterlijke. gemakkelijk verstaanbare taal zijn mystieke ervaring der goddelijke liefde
en zijn hooge en rijke speculatieve gedachten weer te geven. Het
Exemplar, de uitgave zijner werken. bevat: Das Buchlein der Wahrheit, waarin Eckehart verdedigd en een orthodoxe verklaring van
diens leer gegeven wordt en een bestrijding van de Broeders van
den vrijen geest. Das Buchlein der ewigen Weisheit, door hem zelf
bewerkt in het Latijn als Horologium Sapientiae. een dialoog over
het christelijk leven tusschen de ongeschapen Wijsheid (het vleesch1 Opp. lat. ed. Su r i u s. Keulen 1584 ; Fransche vert. hiervan door E. Noë I.
8 vol.. P. 1911/13. - Tauiers Predigten, herausg. von F. Vet ter (Deutsche
Texte des M. A. 11), B. 1911. - In Auswahl übersetzt von W. 0 e h I, K. u. Mn.
1919 (Deutsche Mystiker IV). G. Th é r y e.a. Sermons de Tauier (Introductions historique, littéraire, théolog.), 2 v. P. 1927/30. - G. Théry, Esquisse
d'une vie de Tauier, La vie splrituelle, 8 (1927). Suppl. t. 15, 117-67. G. Si:! gel, Die Mystik Tau\ers, Lz. 1911. - A. Kor n, Tauier als Redner,
Mr. 1928. - B Q n .. K r u i t w.a R e_fl.t • De Z. Petrus Canisius en de mystiek
van J. T., Stud. 95 (1921),347. - D. de Man, Een onbekende middelnederlandsche vertaling van Joh. Tauler's preeken, Ned. Arch. v. Kerkg. 20 (1927),35.
~ Opp. ed. F. Fabri, Augsb. 1512; Surius, Keul. 1555. - H. Denifle,
Heinrich Seuses Schriften I. Mn. 1880. - Deutsche Schriften, herausg. v.
K. Bi hl me y e r, Stuttg. 1907. - N. Heil e r, Des Mystikers H. S. Deutsche
Schriften, Rgb. 1926. - G. T h i rio t, Oeuvres mystiques du B. Henri Suso.
2 vol. P. 1899. - H. S., ausgewählt u. hrg. von W. 0 e h I, K. u. Mn. (Deutsche
Mystiker I). - R. Zeil e r, Le B. Suso, P. 1922. - D. de Man, H. S. en de
moderne devoten. Ned. Arch. v. Kerkgesch. 19 (1926), 279. - C. Ri c h5 t ä t ter, B. H. S. Horologium Sapientiae, T. 1929. A. v. d. Wij n per s e,
De dietse vertaling van Suso' s Horologium aeternae sapientiae, Gron. 1926.
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geworden Woord) en haar dienaar. Das Briefbüchlein (11). een
uittreksel van het Grosse Briefbuch en zijn Leven, waarschijnlijk
samengesteld uit gegevens verstrekt door de Dominicanes Elsbet
Stagel.
Om hen heen en door hen beïnvloed bloeide een rijk mystiek leven.
ook bij leeken. vooral. d. in de Dominicanessenkloosters 1. waarvan
er in het begin der 14e eeuw 174 in Duitschland waren (70 aan den
Rijn. 7 te Straatsburg). Christina Ebner zegt van een zuster: "zij was
de eenige van ons convent. die nooit extases had en toch was zij een
zeer heiliÇJe religieuse." Van verschillende zusters zijn de visioenen
en openbaringen opgeteekend of werd in vrome biografieën verhaald
( Ch ris tin a E b n e r t 1356; Mar g are t h a E b n e r t 1351:
Margaretha Langmann t 1375). e.De Gottesfreunde 2 zijn
kringen van mystieken. geestelijken en leeken. die stil en terugge~
trokken een godvruchtig leven leidden. vooral in de Rijnlanden en in
Zuid~West~Duitschland. Door TauIer. de Dominicanen en vooral
door den wereldpriester Hendrik van Nördlingen (t na 1351 )stonden
zij met elkander in verbinding. Zij waren kerkelijk gezind in tegen~
stelling met het onkerkelijk mysticisme. Een van de voornaamste
Gottesfreunde te Straatsburg was Rulman Merswin 3 (t 1382),
een rijke koopman. leek. die o.a. schreef het Buch von den neun
Felsen. Ook de 16 geschriften onder den naam van den "g ros sen
Gottesfreund aus dem Oberlande" (o.a. het Meister~
buch) zijn allerwaarschijnlijkst van hem afkomstig: zij bevatten niet
zelden scherpe kritiek op de geestelijken. In de kringen der Gottes~
freunde ontstond tegen het einde der 14e eeuw van de hand van
een onbekenden Broeder der Duitsche orde te Frankfort de
Theologia Deutsch 4. door Luther. die het voor een geschrift van
1 H. W i I ms. Das Beten der Mystikerinnen; Fr. 21923; Gesch. der deutschen
Dominikarinnen 1920; Das Tugendleben der Mystikerinnen. Vechta 1927. M. David-Windstosser. Frauenmystik im M. A. (Deutsche Mystiker V).
K. u. Mn. 1919. - G r a b man n. Mittelalterl. Geistesleben, 469. - J. Anc e letHu sta c h e, La vie mystique d'après la chronique de Töss. P. 1928.
2 A. Jun d t, Les amis de Dieu au XIV, s., P. 1879. - H. Den i f Ie, Antikritik gegcn A. Jundt, 1879. - M. Ri eg e r, Die Gottesfreunde im deutschen
M. A .• 1897. - H. v. Red e r n. Der Gottesfreund Joh. Tauler u. d. Freunde
Gottes im 14 Jh., 4 1923.
3 H. Den i f I e, Der Gottesfreund im Oberland u. Nikolaus von Basel. Hist.
pol. B1ätter 75 (1875). 18; Die Dichtungen des Gottesfreundes im Oberland.
Zeitsch. f. deutsches Alterturn 24 (1880). 200. 280; Die Dichtungen Rulman
Merswins, t.a.p. 24 (1880),463; 25 (1881), 101. - A. Chiquot. Jean Tauier
et Ie "Meisterbuch". Straatsb. 1922.
4 Herausg. v. F. P f ei f f e r, Gütersloh 51923. M, Win d s tos ser,
Etudes sur la "Théologie germanique". P. 1912. J. Paquier. Un mystique
allemand du XIVe s. L'orthodoxie de la ..Théologie germanique", P. 1922.
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TauIer hield, zoo genoemd, gedeeltelijk uitgegeven en ten zeerste
bewonderd, met pantheïstische en quietistische tendenzen, volgens
anderen (Paquier) goed te verklaren.
Andere geestelijke schrijvers, die niet met de bovengenoemde
samenhangen, zijn: Ludolf van Saksen 1, eerst Dominicaan, later
Karthuizer (t 1377); hij schreef het eerste eigenlijke Leven van
O. H. J. Christus volgens de 4 Evangeliën (in het Latijn), niet een
critische levensbeschrijving, maar een reeks meditaties, om Christus
te doen liefhebben en na te volgen, dat een zeer grooten opgang
maakte en o.a. S. Ignatius beïnvloedde. Hij had gebruikt de zeer
verspreide Meditationes vitae Christi, ten onrechte aan Bonaventura
toegeschreven, doch waarschijnlijk van den Italiaanschen Franciscaan
Johannes de Caulibus, uit het begin der He eeuw. Een der beste
geestelijke schrijvers van zijn tijd is de Karthuizer Hendrik van
Kalkar 2 (1328-1408), eenige jaren prior van Munnikhuizen
(Klarenbeek) bij Arnhem, later te Roermond, Keulen en Straats~
burg, een vriend van Geert Groote. Hij is een zeer vruchtbaar
schrijver, ook op historisch gebied. Bekend zijn o.a. het Rosarium
B. Virginis en Holocaustum cotidianum, een helder handboekje der
ascese met een reeks oefeningen.
3°. Bij de rijke mystieke litteratuur in de Nederlandsche volks~
taal 3 (2°) sluit aan een onlangs ontdekte Nederlander, G her a e r t
A p pel man s 4, die waarschijnlijk tusschen 1250 en 1325 heeft
geleefd, tegelijk een groot mysticus en een theoloog. Een der
grootste mystieken van alle tijden is de Z. Johannes Ruusbroec 5
1 Ed. o.a. L. Ri 9 i lot. Ludolfus de Saxonia, -4 v. P. 1878. N. P a u I u s,
Thomas v. Strassburg u. L. v. S., H. J. G. 13 (1892). 1.
2 M 0 11. Kerkgesch. 11, 2: 119. 377. H. Ver mee r. Het tractaat .. Ortus
et de cursus ordinis Cartusiensis" van H. E. v. K.. met een biogr. inleiding.
Wagen. 1929.
3 A. A u 9 e r. Etude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen-äge. Br. 1892.
- P. G rou I t. Les mystiques des Pays-Bas et la littérature Espagnole au
seizième siècle, Leuven 1927. (vgl. I. v. d. Berg. H. T. 7 (1928). 67).4 J. Re y pen s. Een nieuw merkwaardig Oietsch mystiek. Broeder Gheraert
Appelmans. 0. G. E. 1 (1927). 113; Gheraert Appelmans. Glose op het Vaderons,
t.a.p. 81.
I) Werken van Jan van Ruusbroec.
uitgeg. door J. 0 a v i d. 6 din. Gent
1858/68. - Rusbrochii Opera latine per L. Su r i u m. Keulen 1555. - Nederl.
vertaling door H. M 0 II er: Alle de werken van J. v. R. I. Bussum 1912;
Fransche vert. door de Benedictijnen van Oosterhout: Oeuvres de Ruysbroeck
l'Admirable. t. I-IV. Br. 1919/28. - A. van 0 tt e rIo o. Joh. R .• Den Haag
21896. - W. de V ree se. Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken
van J. v. R .• Gent 1896; Jean de R.. Br. 1909. - A. Wa u tie r d' A y ga II ier s.
R. l'Admirable. P. 1923. - P. Ge u r t s. Ruusbroeck. Gestalten en gedachten
lIl. 106. - M. d' A s b e c k, La mystique de R. l'Adm., P. 1928; Oocuments
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(zijn geboortedorp bij Brussel), doctor extaticus, de wonderbare
( 1294-1381 ). Eerst wereldpriester en kapelaan van St. Goedele
te Brussel. stichtte hij op 56~jarigen leeftijd een klooster van regu~
Iiere kánunniken van S. Augustinus te Groenendael bij Brussel.
waarvan hij de prior werd, heinde en verre bekend om zijn
vroomheid en door velen o.a. Geert Groote en TauIer bezocht.
Zijn 12 nagelaten werken zijn in het Brabantsch dialect geschreven.
De meest bekende zijn: Van den rike der ghelieven, Die chierheit
der gheesteleker brulocht i, Van den gheestelycken Tabernacule,
Dat boek van der Hoochster Waerheit. Ruusbroec heeft de karak~
teristieke eigenschappen der Germaansche mystieken, maar
Christus staat meer in het middelpunt zijner beschouwingen dan
bij Eckehart en hij is meer praktisch dan de Duitschers: daardoor
vormt hij den overgang tot de Windesheimers. Waarschijnlijk is
hij beïnvloed door Eckehart, terwijl hij van zijn kant TauIer en Suso
heeft beïnvloed. Hij heeft de Neoplatonische elementen uit Augus~
tinus en den Areopagiet, maar meer dan de Duitschers bouwt hij
voort op de mystieke traditie: Bernardus, de Victorijnen, Bonaven~
tura. Uit eigen ervaring kent hij de verschijnselen van het mystieke
leven, dfe hij analyseert en beschrijft met een scherpte, welke door·
S. Theresia en Johannes van het Kruis niet overtroffen is. Maar
hij is ook een theoloog en metaphysicus, die tot het wezen van de
mystieke ervaringen doordringt en een synthese ervan geeft. Hij
is een groot stylist: zijn taal is vol kracht en uitdrukking. Het
diepzinnige, abstracte, soms duistere zijner leer heeft bij sommigen
(o.a. Gerson), doch ten onrechte, twijfel aan zijn orthodoxie
(pantheïsme) kunnen opwekken. Hij werd verdedigd door J a n-"
van Sc h 0 0 n h 0 ven, subprior van Groenendaal. Omstr. 1383
schreef deze een brief aan zijn neef Simon te Eemstein, een ver~
handeling over het lijden van Christus en de Eucharistie.
4°. Ook in Engeland 2 bloeide de mystiek, ofschoon zij zich te
verdedigen had tegen een anti mystieke strooming, die aan het
relatifs à R., P. 1928. - G. Dol e z i c h, Die Mystik J. v. R.s., Bres!. 1926. J. Re y pen s, Ruusbroec (Eigen Schoon IV), Br. Amst. 1926; R., Licht- en
liefdebloemen, Amst. 1926.; De geestelijke physionomie van R., Dietsche
Warande 23 (1923) 1; Voor de geschied. van R. (geen Joachimiet), t.a.p. 26
(1926), 92. - G. Waf fel a e r t. Eening der minnende ziel met God, volgens
de leer van R., Brugge 1916.
1 Vertaling: MoIIer t.a.p.; MaeterIinck, Br. 1911; W. Verkade,
Mainz 1922; Samenvatting door T. Bra n d s m a en D. St r a c k e, Bloemen
van ons geestelijk erf I. Antw. 1929.
2 D. Kno wIe s, The English Mystics, Lo. 1927.
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actieve leven de voorkeur boven het contemplatieve gaf. Zij werd
vooral beoefend door kluizenaars en reclusen. Bekend zijn:
Richard Rolle 1 , de eremiet van Hampole (t 1349), die talrijke
werken schreef in het Latijn en in het Engelsch o.a. lncendium
amoris en The form of perfect living. doch vooral de anonyme
samensteller van The Clond of Unknowing 2 (omstr. 1350). Hij is
anti~intellectualist: bij het gebed moet men redeneering en de
werking van het verstand uitschakelen. Bij de contemplatie blijft
de geest in een wolk van niet~weten; alleen de liefde dringt daar
door heen en gaat tot God. Hij is orthodox, maar niet helder. Hij
is geïnspireerd door den Areopagiet. Zijn werk "verspreidde zich
zoo snel als de loop van een beek", zooals een oude schrijver zegt.
Wal ter H i I ton, reguliere kanunnik van S. Augustinus (t 1396),
schreef Scala perfectionis 3, in den geest van de Victorijnen en
Bonaventura. Juliana van Norwich, een recluse (t 1442),
had sedert 1373 openbaringen, die zij beschreef in haar boek Reve~
lations of divine Love 4, in den geest van Suso, "om alle zielen
zonder uitzondering te troosten en te versterken, opdat allen
begrijpen hoe God haar bemint en opdat zij leeren elkaar te
beminnen."
5°. Italië. a. De H. Angela van Foligno 5 was een weduwe, lid
der derde orde van S. Franciscus, die verheven werd tot de hoogste
mystieke staten. (t 1309). Haar Boek der visioenen of Boek van de
ondervinding der ware geloovigen beschouwt de goddelijke eigen~
schappen en wil tevens onderrichten. Het Latijn is gebrekkig, maar
de stijl vol vuur, kracht en leven. b. De H. Catharina van Siena 6
1 C. Hor s t man. Rlchard RoBe and his followers, Lo. 1896; Works of
R. R., 2 v, Lo. 1895; Fransche vert. door N. No e tin 9 e r, Tours 1929. F. Compar, The Life of R. R., Lo. 1928. - 2 Ed. by E. UnderhilI. Lo.
1924; Fransche vert. door N. No e tin 9 er: Le Nuage de l1nconnaissance,
Tours 1925. - 3 Lo. 1494 enz. ; Engelsche uitg. door E. U n der h i I I. Lo. 1923;
Fransche vert. door N. No e tin 9 eren E. B 0 u vet, Tours 1923. - 4 Ed.
S. deC r e s s y, 1670; G. War r ac k, Lo. 6 1923. Fransche vert. G. Me u n ier,
p. 21925. - 5 Vita, A. S. t. I Junii. - Opera, ed. Ca r d. X i men e s, Toledo
1505. - Le Livre de la bienheureuse Angèle de Foligno. Text latin p. P. 0 0 n~
eoe u r et F. P u I i 9 n a n I, P. 1925; Fr. vert. P. 1926 - ; andere editie met
vertaling door M. Fe r r é, P. 1927. - M. Fe r r é, La spiritualité de Se. A. d. F.,
P. 1927. - 6 Vita S. C. Senensis of Legenda Major (R. v. Capua), A.S.t.m
April.; Fr. vert. door P. Hu 9 u e n y, P. 1903. - G i P 1 i, Opere di S. Cat.St.
Siena 1713. - N. Tommaseo - P. Misciatelli, Lettere di S. c., 6 vol.,
Siena 3 1913. - Biogr. : C. de F I a v i g n y, P.2 1895 ; J. J ö r gen sen, Kopenh.
1915; Fransche vert. P. 1919; E. Ga r d n e r, Lo. 1907; A. Cu r t a y n e, Lo.
1929; R. Fa w tier, P. 1921 (H. J. G. 1929,415); E. de Sa nc ti s Ros mi nl,
T. 1930. - R. Fa w tie r, S.e C. de S. Essai critique des sourees. P. 1930
(An. Boll. 49 (1931) 448). - P. Axters, G. v. S. in de lage landen bij de zee.
O. G. E. 5 (1931) 47a.
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( 1347-80), lid der derde orde van S. Dominicus, van geringe
afkomst, vervulde een sociale en godsdienstige zending: de mystiek
werd een steun voor de hierarchie. Zij was vredesmiddelares
tusschen Florence en den Paus, overreedde Gregorius XI naar
Rome terug te keeren en werkte bij het schisma voor Urbanus VI.
Haar leven, beschreven door haar biechtvader, den Z. Ra y m u n~
dus van Cap u a, was een reeks van mystieke ervaringen
(innerlijke, voor anderen onzichtbare stigmata van het Lijden en
een voor haar alleen zichtbare verlovingsring van Christus). In
haar 375 brieven richtte zij vermaningen aan Pausen, bisschoppen
en grooten der aarde. Haar LibrD delLa divina dottrina 1 is een
samenspraak tusschen den hemelschen Vader en de heilige; het
is een breede ontwikkeling van het goddelijk woord "Weet, mijn
dochter, dat Ik ben die ben en dat gij degene zijt, die niet is", met
rJjke theologische beschouwingen in Thomistischen geest en vurige
uitstortingen van liefde tot God en de Kerk, waarin echter haar
critiek de personen niet spaart. Haar geschriften behooren tot de
meesterstukken der Italiaansche taal.
6°. Aan de H. Birgitta van Zweden 2 (1303-74) was een soort~
gelijke zending opgedragen. Uit een .der eerste geslachten des
lands stammende, wijdde zij zich na den dood van haar echtgenoot geheel aan den dienst van God, stichtte de naar haar genoemde
orde (§ 141) en verbleef later te Rome. Ook zij spoort de Pausen
aan naar Rome terug te keeren. De mystiek van haar 8 boeken
Revelationes 3 (door Peter Olafsson, prior van het Cisterciënzer~
klooster te Alvastra, uit het Zweedsch in het Latijn vertaald, die
ook een supplement schreef Revelationum extragavantium) , staat
onder Cisterciënzer invloed (lijden van Christus en glorie der
Moeder Gods); zij bevatten ook, soms scherpe, vermaningen aan
geestelijken en leeken. Het bovennatuurlijk karakter werd reeds
door tij~genoot~~ (o.a. Gerson: men moet niet luisteren naar zulke
mulierculae) en ook later bediscussieerd. - Haar dochter is de
H. Catharina van Zweden (1381).

1 Ed. M. F i 0 ri lIl, Bari 1913; J. T a u rls a n 0, Flor. 1928; Fransche vert.
P. Hurtaud, P. 1913.
2 Vita, A. S. t. IV Octobr. Biogr.: F. de FI a vi 9 n y, P. 3 1910:
A. Kro 9 hoT 0 nni n g. K. 1907; B. v. Rin 9 se i s. Rgb. 21909; E. F 0 9 e Ik I 0 u - L ö h r. Mn. 1929. - 3 Ed. R. 1475; Antw. 1611 etc. Vert. door
L. C I a rus. 4 Bde. Rgb. 1888; Uit de Geschriften der H. B. v. Z .• door
D. Logeman-v. d. Willigen. Bussum 1914.
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7°. Mysticisme 1. Bleven de groote Germaansche mystieken en
Gottesfreunde binnen de rechte banen, anderen raakten onder
invloed van een valsch mysticisme het spoor bijster en vervielen in
pantheïstische, quietistische en libertinistische dwalingen. Men
kan hen onder den algemeenen naam samenvatten van Ketters of
Broeders en Zusters van den vrijen geest; zij hangen samen met
verwante tendenzen in vroegere eeuwen (§ 125, 5°) en hebben
verschillende uitIoopers in de 15e en 16e eeuw. De pantheïstische
mystiek is bij hen tot de uiterste consequenties doorgevoerd: de
mensch is één met God en kan dus niet zondigen. De volmaakte
heeft geen middelaar noodig als Kerk, sacramenten enz. Dikwijls
geven zij zich aan sexueele excessen over; niet zelden zal hun
mystiek een voorwendsel geweest zijn om immoraliteit te dekken.
In het begin der 14e eeuw waren de Broeders en Zusters van den
vrijen geest talrijk in den Elzas, aan den Rijn en elders: de bis~
schoppen van Keulen (1310), Trier en Mainz vaardigden synodale
besluiten tegen hen uit; ook die van Utrecht in 1310, 1318, 1353.
Ruusbroec bestreed te Brussel een aanzienlijke vrouw Bloemaar~
dine 2 , (t 1331; niet te verwarren met Hadewijch, § 124,7°), die
de venerische liefde predikte, welke zij seraphische noemde.
Omstreeks 1380 trad Geert Groote in Holland op tegen libertinis~
tische vrijgeesten: den Augustijner Eremiet Bartholomeus uit
Dordrecht, Mieuwes uit Gouda, Gerbrand den heelmeester van
Kampen. In 1411 is er te Brussel sprake van "homines intelligentiae".
Ziekelijke religieuse uitwassen zijn de geeseltochten en de dans~
woede, die ook op verschillende plaatsen van ons land plaats
vonden, omstreeks het midden der 14e eeuw, tijdens de gruwelijke
pestziekten (§ 134). Zij gingen samen met verachting van de
geestelijkheid en niet zelden met vervolgiag der Joden.
1 L i n d e b oom. Stiefkinderen van het Christendom, 140-163. M 0 II 11,
3: 59 vlg. - 2 J. v. Mierlo, Hadewych's Visioenen, Leuv. 1925, Inleiding. Identiteit van Bloemaardine en Hadewych: H. N é I i s, Revue beige de philoI.
et d'hist. 4 (1925), 677; bestreden door J. van Mie r1 0, Dietsche Warande
1926, 468, 580,
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TWEEDE HOOFDSTUK.

DE TIJD VAN DE WESTERSCHE SCHEURING
EN DE HERVORMINGSCONCILIES (1378-1447).

§ 137. Het begin van de Westersche scheuring. 1
10 • Het Westersche schisma is ongetwijfeld de meest ernstige
crisis, die de m. e. Kerk heeft doorgemaakt. Niets heeft zOl)zeer
het pauselijk gezag ondermijnd en daardoor het Protestantisme
voorbereid, het Gallicanisme en andere verwante tendenzen, die
tot het Vaticaansch concilie voortduurden. Dat de Kerk ten slotte
deze crisis heeft doorstaan, is een bewijs, dat een goddelijke kracht
in haar woont. Welke menschelijke instelling zou niet zijn
bezweken?
Voor het eerst na 75 jaar had thans te Rome weer een conclave
plaats: daarvan zou het afhangen, of de overwegende invloed van
Frankrijk voort zou duren. Van de 23 kardinalen waren er 16 in
Rome aanwezig; daarvan waren er slechts 4 Italianen, één Span~
jaard (Petrus de Luna), en 11 Franschen, die in 2 partijen ver~
deeld waren. Geen partij had een meerderheid en een lang
conclaaf was te verwachten. Doch de uiterlijke omstandigheden
werkten op den gang der gebeurtenissen in. In Rome heerschte
onder het volk een zeer onrustige stemming en de kardinalen waren
niet zonder vrees. Petrus de Luna liet zijn testament maken, een
ander nam zijn biechtvader mee naar het conclaaf, Robert van
Genève had een ijzeren pantser aangetrokken. De stedelijke over~
heden hadden de kardinalen reeds vóór het conclaaf dringend
aangemaand een Romein of tenminste een Italiaan te kiezen. Toen
1 T h. deN ye m, De scismate libri tres. ed. E. E r Ier, Lz. 2 1902. E. Er Ier, Die historischen Schriften Dietrichs von Nieheim, Lz. 1887. W. M u I der, Dietrich van Nieheim, zijne opvatting van het Concilie en zijne
Kroniek, Amst. 1907 (Pastor I, 205). - A. S 0 r b e II i, II trattato di S. Vincenzo
Ferrer intorno al grande scisma d'Occidente, Bol. 1906 - S. B re t tIe, San
Vicente Ferrer u. s. liter. Nachlass, Mr. 1924. - Ni col a u s deC I e man gis,
De corrupto ecclesiae statu, in Opera omnia, Leid. 1613. - L. Pas tor, Ungedruckte Akten zur Gesch. der Päpste I (1376-1464), Fr. 1904. - L. S a I e mb ier, Le grand schisme d'Occident, P. 31921. - Noë 1 Val 0 i s, La France
et Ie grand schisme d'Occident, 4 v., P. 1896-1902. - L. Gayet, Le grand
schisme d'Occident. Les origines, 2 v. Flor. 1889. - Pas tor I; Hef e I e-L.
VI; Hall e r I ; H a u c k V. - Fr. B I i e met z r i ede r, Literarische Polemik
zu Beginn des grossen abendländischen Schismas. Ungedruckte Texte u. Untersuchungen, W. u. Lz. 1909. - M. Sou c h 0 n, Die Papstwahlen in der Zeit
des grossen Schismas, 2 Bde, Braunschweig 1898/99.

41

§ 137. Het begin van de Westersche scheuring.
de kardinalen zich in den namiddag van den 7en April naar het
conclaaf begaven. was het St. Pietersplein met een groote menigte
gevuld. die dreigend schreeuwde: "wij willen een Romein of ten~
minste een Italiaan". Een ten deele gewapende bende drong mee
het Vaticaan binnen en het gelukte den custos van het conclaaf.
den bisschop van Marseille. eerst na een uur deze te verwijderen
en het conclaaf te sluiten. Den geheelen nacht duurde het
geschreeuw en het rumoer voort en den volgen Jen morgen na de
H. Mis groeide het nog aan. De toestand werd dreigend en de
kardinalen begrepen. dat zij zich moesten haasten. En daar noch
de Fransche noch de Italiaan sc he partij een meerderheid had.
Qesloot men iemand te kiezen. die buiten de partijen stond. nl.
Prignano. b. van Bari (Napels). Hij behoorde niet tot het kardi~
naalscollege. maar was een zeer geziene persoonlijkheid. geleerd.
in de aangelegenheden der Curie ervaren en deugdzaam; boven~
dien was hij een Italiaan. doch tegelijk als Napolitaan onderdaan
van het huis van Anjou. verwant aan het Fransche koningshuis;
ook had hij lang in Avignon gewoond. Het is zeker. dat 13 kardi~
nalen Prignano kozen en de keuze was voldoende vrij; de volks~
menigte was wel dreigend. maar van levensgevaar was geen
sprake. Eenige prelaten werden nu afgevaardigd om Prignano. die
te Rome verblijf hield. te halen om zijn toestemming te vragen.
Ondertusschen werd de maaItijd gebruikt. wat niet op levens~
gevaar wijst. De kardinalen brachten hun kostbaarheden in veilig~
heid met het oog op de gewone plundering van het conclaaf. Toen
Prignano aangekomen was. begaf men zich naar de kapel om de
keuze te publiceeren ; daar verklaarden nogmaals 13 van de 16
kardinalen. dat zij 's morgens Prignano hadden gekozen. Buiten
scheen men te meenen. dat geen Italiaan gekozen was. Het rumoer
werd heviger en een bende drong de kapel binnen onder het
geschreeuw: "Wij willen een Romein". Thans was de vrijheid en
het leven der kardinalen in gevaar. doch de Paus was reeds
gekozen. Nu ontstond er een vreeselijke verwarring: de be~
angstigde kardinalen durfden het woedende volk niet meedeelen.
dat een niet~Romein gekozen was. In hun radeloosheid riepen zij.
dat de keuze gevallen was op den ouden kardinaal Tebaldeschi.
een Romein. Eenigen plaatsten hem op den pauselijken zetel. zetten
hem den mijter op en wierpen een roode kap om zijn schouders;
het Te Deum werd ingezet. Tebaldeschi protesteerde en riep
telkens "ik ben niet paus, ik wil het niet zijn. Mgr. van Bari is
het" en hij wist door met het hoofd te schudden den mijter op den
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grond te werpen, doch het volk sleepte hem het altaar op. Ten
slotte begreep men, dat hij niet gekozen was en liet hem halfdood
liggen. De kardinalen hadden ondertusschen een goed heenkomen
gezocht. Zes waren in den Engelenburcht gevlucht, vier buiten de
stad, de anderen in hun woningen. Tegen den avond werd het in
de stad algemeen bekend, dat Prignano gekozen was en trad de
kalmte in. Den volgenden morgen (9 April) begaven Prignano en
de in de stad aanwezige kardinalen zich naar het Vaticaan, om tot
de intronisatie over te gaan (12, meer dan het vereischte twee
derde). Niemand sprak van een herkiezing. De kardinaal van
Florence hield een korte toespraak en zeide aan het slot "Heer, wij
hebben u gekozen", waarop Prignano antwoordde "gij hebt mij ge~
kozen, ofschoon onwaardig, maar ik stem in de keuze toe". Daarop
werd hij met de pauselijke gewaden bekleed, op het altaar
geplaatst, geadoreerd onder het zingen van het Te Deum. Daarna
opende een kardinaal een venster en proclameerde coram populo
den naam "Ik kondig u een groote vreugde aan. Gij hebt een paus
en hij heet Urbanus VI" (Pastor I. 120-126).
Veel is over de geldigheid dezer keuze geschreven. De kardinalen, die later Clemens VII kozen, hebben haar ontkend; ook
verschillende schrijvers, vooral Franschen, hebben haar betwijfeld.
(vgl. Hef. L.) Maar tegenwoordig neemt men meestal de geldig~
heid aan. Rome heeft nooit een officieele uitspraak gedaan: wel
neemt de pauselijke Pausencataloog Clemens VII en zijn opvolgers
niet op en hebben latere Pausen den naam van Clemens VII en
Benedictus XIII aangenomen. Voor Urbanus pleit: de keuze werd
door de dreigende menigte verhaast, maar bleef vrij; alleen de
intronisatie en de adoratie geschiedden op een onregelmatige wijze.
De kardinalen hadden bij de adoratie geen twijfel geopperd. Den
lOen April en de volgende dagen hadden de gewone plechtigheden
plaats: het verleen en der aflaten en de kroning. De kardinalen
vroegen de gewone gunstbewijzen; den 8en Mei deelden zij in
eigenhandig onderteekende brieven de keuze mede aan den keizer
en het Christenvolk. De zaken der Curie namen den gewonen loop:
maandenlang werd nergens een twijfel geopperd.
2°. Urbanus VI (1378-89) bezat ongetwijfeld verschillende
voortreffelijke eigenschappen: hij was eenvoudig van levenswijze,
streng van zeden, ernstig besloten de misbruiken te bestrijden,
bekwaam in de behandeling van kerkelijke zaken. Maar hem ontbraken de christelijke zachtmoedigheid en liefde. Uiterst heftig en
voortvarend, liet hij zich niet zelden door zijn temperament mee~
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slepen en overschreed hij de grenzen der voorzichtigheid en
gematigdheid. Reeds daags na zijn kroning voer hij uit tegen de
vreemde prelaten, die hem hun hulde kwamen brengen en noemde
hen meineedigen, omdat zij hun bisdommen verlaten hadden. In een
publiek consistorie verweet hij den kardinalen en prelaten op
scherpe wijze hun onkerkelijke levenswijze. In een consistorie riep
hij een kardinaal toe "Gij praat onzin"; Orsini noemde hij een
domkop. Zoo stootte hij allen af en maakte zich zijne omgeving
tot vijand. Tevergeefs vermaande hem de H. Catharina van Siena:
"Gerechtigheid zonder barmhartigheid is veeleer ongerechtigheid".
Ook den anderen raad van Catharina volgde hij niet op: be~
noeming van nieuwe, degelijke en betrouwbare kardinalen. die zijn
positie in het H. College versterkt en zijn hervormingsplannen
gesteund zouden hebben.
Tot overmaat van ramp maakte zich Urbanus ook politieke
vijanden: de koningin van Napels en den graaf van Fondi. De
ontevreden kardinalen hadden nu een ruggesteun ; successievelijk
verlieten zij wegens de hitte Rome. Heimelijk stelden zij zich in
verbinding met koning Karel V van Frankrijk. De 13 niet~
Italiaansche kardinalen verzamelden zich te Anagni en vaardigden
daar den 9 Aug. een trotsch en hartstochtelijk manifest uit, waarin
zij de keuze van Urbanus ongeldig verklaarden, wijl zij uit vrees
voor het Romeinsche volk niet vrij geweest was. Ondertusschen
zond Karel V. die eerst Urbanus erkend had. bericht. dat zij op
zijn steun konden rekenen: hij zou desnoods met geld en troepen
te hulp komen. Misschien heeft Karel werkelijk aan de ongeldig~
heid geloofd; zeker is het echter, dat de houding van Urbanus, die
verklaarde, niet naar Avignon terug te zullen keeren en Italiaan~
sche kardinalen te zullen benoemen, hem niet aangenaam was.
Sterk door den steun van Frankrijk en Napels, kozen nu de 13
niet~Italiaansche kardinalen onder stilzwijgende toestemming der
Italiaansche te Fondi 20 September '78 een tegenpaus.,
Clemens VII, Robert van Genève, 36 jaar oud. verwant aan den
Franschen koning, eerzuchtig en ruim van geweten in de keuze
zijner middelen, een grand seigneur in zijn optreden. Hiermee
begon het Westersche schisma, dat bijna 40 jaar lang de W ester~
sche Christenheid in twee partijen zou verdeelen. Het optreden
van Urbanus had zeker tot de noodlottige gebeurtenis bijgedragen;
de hoofdschuldigen zijn echter de wereldschgezinde kardinalen;
"duivels in menschengedaanten" worden zij door S. Catharina van
Siena genoemd. Wie zal uitmaken, of verschillende van hen niet
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inderdaad gemeend hebben. dat de keuze van Urbanus werkelijk
ongeldig was? Zij hadden hem echter dan niet maandenlang moeten
erkennen: nu konden zij voorzien. dat een schisma volgen zou.
Na een mislukten aanval op Rome vestigde Clemens zijn resi~
dentie in Avignon en weldra verdeelde zich de Christenheid in
twee obedienties. waarbij de politiek vóór of tegen Frankrijk van
grooten invloed was~.Bij Clemens sloten zich aan: Frankrijk. nadat
de tegenstand in sommige streken overwonnen was. het koning~
rijk Napels. Savoye. Castilië. Arragon. Navarra. (later) Portugal.
Schotland. Bij Urbanus: de twee oude vijanden van Frankrijk:
Engeland en het grootste deel van Duitschland met den keizer.
verder Hongarije. Polen. Midden~ en Noord-Italië. Vlaanderen.
de Scandinavische rijken. Nilus. p. van Constantinopel schreef in
1384 aan Urbanus over hereeniging (Z. f. k. Th. 1894. 765.) Maar
de grenzen zijn daarmee niet zuiver getrokken: in al deze landen
behoorden sommige streken tot een andere obedientie. Verschillende
bisdommen. kloosterorden en kloosters waren in twee partijen
gesplitst.
Wat ons land betreft: de hoogste wereldlijke machthebber. hertog Albrecht
van Beieren. destijds nog ruwaard van Holland en Zeeland en waarnemend heer
van Friesland. die onder Fransehen invloed stond (hof te Valenciennes). erkende
Clemens. De b. van Utrecht. Arnold van Hoorn. vraagt eveneens in '78 gunstbewijzen aan CIemens; later sloot hij zich aan bij Urbanus. Waarom? Den len
Augustus '78 stierf Jan van ArkeI. b. van Luik. Arnolds middellijke voorganger
als b. van Utrecht. Vijf dagen later koos het kapittel Eustachius de Rochefort.
Een deputatie werd naar den Paus afgevaardigd om de bevestiging te verkrijgen.
De deputatie kwam echter aan een verkeerd adres terecht. Op weg naar Rome
hoorden zij. dat Clemens tot Paus gekozen was en te goeder trouw gingen zij
naar Fondi. waar Clemens de heeren allerminzaamst ontving en terstond de confirmatie verleende. Zoodra Urbanus dit vernam. wilde hij natuurlijk de zaak
ongedaan maken. Een geschikte persoon daartoe was Arnold van Hoorn. die
evenals zijn voorganger Jan van ArkeI. gaarne naar het veel rijker en aanzienlijker bisdom Luik wilde promoveeren. Arnold ging in November '78 naar Rome
en wist bij Urbanus zijn overplaatsing van Utrecht naar Luik te bewerken. Ter
zelfdertijd waren zijn reeds vroeger vertrokken procuratoren nog te Fondi. om
van Clemens gunsten voor hem te verkrijgen. Ofschoon Eustachius de kandidaat
van het kapittel van Luik was geweest. wist Arnold daar spoedig een machtigen
aanhang te verkrijgen. Reeds vóór Kerstmis 1377 deed hij zijn plechtigen intocht
in Luik. Intusschen was door Urbanus als zijn opvolger te Utrecht benoemd
Floris van Wevelinkhoven. b. van Munster. die echter te Utrecht ernstige moeilijkheden kreeg. 28 November '79 benoemde CIemens den jeugdigen Reinoud
van Vianen tot b. van Utrecht. Doch de aanhang van Clemens was hier niet
zoo sterk. dat Reincud zich in het bezit van de bisschoppelijke macht kon
stellen. Wel maakten de heeren van Vianen zich van enkele bezittingen des
bisschops in den omtrek van Utrecht meester. maar zij zagen ten slotte hun
onmacht in. In de kerk van Jutfaas boden de gebroeders van Vianen Floris hun
onderwerping aan en beloofden alle gemeenschap met Avignon te verbreken.
Clemens heeft nog wel getracht het verloren terrein te herwinnen. Hij sprak de
afzetting en excommunicatie over Floris uit en poogde door het verleen en van
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gunstbewijzen aanhangers te verkrijgen. Voor eerzuchtige geestelijken was het
gemakkelijk visschen in troebel water. Verschillend en vroegen, als zij bij Floris
en Urbanus niet terecht konden, bij C1emens beneficies en stelden zich soms in
het bezit daarvan. In 1391 sprak Floris den ban uit over de aanhangers van
Clemens en sindsdien vinden wij geen gewag meer van hen gemaakt (Gisb. Brom,
Bij dr. en mededeel. van het Hist. Genootsch. te Utrecht 28 (1907), 1-102).

3°. Voor de geloovigen was het bijna onmogelijk te weten, wie
de ware paus was. De keuze van Urbanus had onder zeer eigen~
aardige omstandigheden plaats gehad; alle kardinalen, die hem
gekozen hadden, hadden hem verlaten. De Clementijnen gaven
tallooze geschriften uit en werden door de Urbanisten bestreden;
beiden hadden hun canonisten: "milites legum". Teekenend voor
den toestand is, dat aan beide zijden heiligen stonden; voor
Clemens waren de H. Vincentius Ferrerius, de beroemde boete~
prediker, en de H. Petrus van Luxemburg; voor Urbanus de
H. Catharina van Siena, de H. Catharina van Zweden en de
H. Petrus van Arragon. Verschillenden twijfelden. Geert Groote,
ofschoon aanhanger van Urbanus, verzuchtte: "quod ambo ponti~
fices cum omnibus cardinalibus cantarent in coelc. empyreo gloria
in excelsis, et alius verus Eliachim poneret pacem et unita tem in
terris". (Aang. Pastor I. 157.) Iedere obedientie had aanhangers
in alle landen, ook waar de andere overheerschend was. Daarom
was er voor de geloovigen niet zoo zeer sprake van een schisma,
van ongehoorzaamheid aan den wettigen paus, alsweI van een
(praktisch onoverwinnelijke, dus onschuldige) dwaling omtrent
den persoon van den paus. Daarom was ook de Kerk niet beroofd
van de sacramenten, omdat ook de niet echte paus een titulus colo~
ratus bezat.
De gevolgen van de scheuring waren verschrikkelijk. Het is
moeilijk zich een denkbeeld te vormen van de ontzettende ver~
war ring die er heerschte. Er waren twee pausen, twee kardinaals~
colleges, op verschillende plaatsen twee bisschoppen, twee pastoors,
twee abten, die beiden hun rechten hartstochtelijk verdedigden, en
elkanders handelingen voor ongeldig verklaarden, in de orde der
Carmelieten b.v. twee generaals. Wien moest men gehoorzamen?
Een bodemlooze afgrond voor twisten en processen stond open.
Wie ongelijk bij de eene partij kreeg, was bij voorbaat verzekerd,
dat de andere hem met open armen zou ontvangen. En deze ver~
warring kwam op een oogenblik. dat hervorming zoo dringend
noodig was: daaraan viel nu niet te denken. In hooge mate leed
het aanzien van den H. Stoel. Het feit alleen van de dubbel~keuze,
die zulk een langdurigen strijd veroorzaakte, moest de gedachte
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opwekken. of het primaat wel een goddelijke instelling is en of er
niet een hoogere macht is. het algemeene concilie. die staat boven
den Paus. en zulke twisten kan oplossen en onmogelijk maken. De
heftige wijze. waarop de beide pausen elkaar bestreden. nam den
eerbied voor het pausschap weg. - Tenslotte kregen de vorsten
een groote macht in geestelijke zaken. Omdat hun partij~kiezen
van groot gewicht was. trachtten de Pausen hen door allerlei
gunsten te winnen; zij beslisten. of een pauselijke bulle mocht
worden afgekondigd; het placet regium kwam op. Ook treft men
de eerste sporen aan van het Gallicanisme. En te midden dezer
grenzenlooze verwarring en terwijl de verwereldlijking der Kerk
toenam. ontwikkelden zich de gevaarlijke ketterijen van Wiclef
en Hus. Geen wonder. dat verschillenden het einde der wereld
aanstaande achtten. dat prophetieën circuleerden. die het schisma
voorstelden als een straf voor de zonde. Maar er verschenen ook
geschriften om tot vrede te vermanen. en particuliere concilies
werden tot dat doel in beide obedienties gehouden.
Urbanus ging voort met zijn ontaktisch optreden allen van zich
af te stooten. Het kwam zelfs zoover. dat 6 van zijn door hem
gekozen kardinalen een complot tegen hem smeedden. om hem
af te zetten. Dit werd ontdekt en de schuldigen werden met den
dood gestraft. Urbanus stierf in 1389. door niemand betreurd.
Alleen kan ter zijner eere gezegd worden. dat hij zich streng hield
aan zijn princiepen ten opzichte der simonie en liever gebrek leed
dan zich op ongeoorloofde wijze geld te verschaffen. terwijl
Clemens integendeel van zulke middelen niet afkeerig was en den
vorsten alles toegaf om hen voor zich te winnen. Zijn opvolger was
Bonifacius IX (1389-1404). een innemend karakter. die velen
tot zijn obedientie wist terug te voeren. die door Urbanus waren
afgestooten o.a. Napels. Zijn Einancieele middelen waren echter
niet onberispelijk en ook zijn nepotisme werpt een schaduw op zijn
nagedach tenis.
4°. Het ontbrak niet aan pogingen. vooral in Frankrijk. om den
vrede te herstellen. De koning en de geestelijkheid van Frankrijk.
vooral de Parijsche universiteit. (met haar vroegere leerlingen).
waren onvermoeid werkzaam. Deze was tot 1380 neutraal. maar
kwam onder den druk des konings later meer tot Clemens. zoodat
verschillende buitenlandsche professoren vertrokken. Hoe langer
hoe meer achtte zij zich geroepen de verwarring te doen eindigen.
Reeds in 1381 had zij een algemeen concilie voorgesteld. Zij vroeg
in '93 de meeningen van verschillende geleerden. die door Nico-
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laas van Clemanges in een gedenkschrift aan den koning werden
voorgelegd. Drie wegen werden aangegeven: 1. het vrijwillig
bedanken vàn beide pausen (via cessionis). 2. onderlinge overeenkomst (via compromissi). 3. de algemeene synode (via synodi
generalis). Doch plotseling. Sept. 1394. stierf Clemens VII. De
kardinalen van Avignon gingen tot een nieuwe keuze over; 18
van de 21 legden den eed af. dat zij. als zij gekozen zouden worden.
naar beste krachten aan de beëindiging van het schisma zouden
werken en desnoods bedanken. als de meerderheid van de kardinalen het noodig achtte. Daarop werd gekozen de Spaansche
kardinaal Petrus de Luna. Ben e d i c t u s XIII. (1394-1417). Hij
was een beroemd professor van het kerkelijk recht geweest.
talentvol. van onbesproken zeden. maar eerzuchtig en onverwrikbaar. Toen Benedictus zich weinig geneigd toonde het schisma bij
te leggen en volgens zijn belofte van zijn waardigheid afstand te
doen. zegden Frankrijk. Castilië en Navarra hem in 1398 de gehoorzaamheid op (Subtractio). Deze revolutionnaire daad. die immers
met het verwerpen van het primaat gelijk stond. vermeerderde nog
de verwarring. Benedictus werd in Avignon belegerd. gewond en
bijna doodgehongerd. en bijna 4 jaren gevangen gehouden. doch
niets kon hem bewegen van zijn vermeende rechten afstand te
doen; wel beloofde hij heen te gaan. als zijn tegenstander het ook
deed. Deze wilskracht verwekte een reactie ten zijnen gunste en
in 1403 was de obedientie van Avignon wederom hersteld. Voor
Bonifacius werd de toestand ongunstiger: Sicilië en Napels
scheurden zich los en ook WenzeI. de Roomsch-koning. en zijn
broeder Sigismond. de koning van Hongarije. zegden hem de
gehoorzaamheid op.
Bonifacius' opvolger In noc ent i u s VII. een voortreffelijk man.
regeerde te kort (1405-6). Zijn opvolger G reg 0 r i u s XII
( 1406-17). hoogbejaard. doch bekwaam. had eveneens in het
conclave beloofd voor de eenheid te zullen werken en in den
beginne was hij vol geestdrift voor deze grootsche taak. In een
encycliek aan Benedictus verklaarde hij de vrouw bij het oordeel
van Salomon te zullen navolgen. die liever van haar kind afstand
deed dan het te verdeelen. Ook Benedictus verklaarde zich tot
bedanken bereid en de vrede scheen verzekerd. Doch toen het
er op aankwam. weken beiden terug en om allerlei redenen en uitvluchten werd hun samenkomst altijd weer uitgesteld. Deze veranderde houding van Gregorius verbitterde zijn kardinalen en 7
zegden hem de gehoorzaamheid op. Ook in Frankrijk keerde de
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stemming zich weer tegen Benedictus en in 1408 zegden alle
Fransche kardinalen hem de gehoorzaamheid op. Het vorig jaar had
men daar reeds besloten terug te keeren tot de "oude vrijheden" der
Gallicaansche Kerk. wat betreft de pauselijke benoemingen en de
rechten van praelaten en kapittels. In den herfst 1408 besloot een
nationale synode de Kerk in Frankrijk te besturen .. auctoritate
concilii ecclesiae Gallicanae". Evenals Frankrijk. verklaarden ook
Duitschland. Bohemen. Hongarije en Navarra zich neutraal. De
Fransche politiek wist een vereeniging te bewerken tusschen de
kardinalen van Benedictus en de 7 afvalligen van Gregorius. Zij
verzamelden zich te Livorno. verklaarden zichzelf als de eigenlijke
bestuurders der Kerk en riepen voor den 25en Maart 1409 een
algemeen concilie te Pisa bijeen. om de eenheid te herstellen.

§ 138. De Synoden van Pisa 1 en Constanz. 2
Het einde van het schisma. (1409-18).
10 • Het concilie werd op den vastgestelden dag geopend. Een
algemeen concilie. beroepen buiten den Paus en tegen hem in. want
zoowel Gregorius als Benedictus bedreigden de deelnemers met
den ban. was een openlijke opstand tegen het pauselijk primaat
als nooit was voorgekomen en moest derhalve tot moeilijkheden
aanleiding geven. Toch vond het zeer veel instemming. omdat het
een middel scheen om de vurig verlangde eenheid te herstellen.
terwijl dè léer over het primaat verduisterd was. zoodat men de
onwettigheid van het middel niet inzag. Deze heerschende ver~
1 Man s i XXVI. XXVII; Har d u i n u s VIII. J. L e n fan t. Histoire
du condIe de Pise. 2 v .• Amst. 1724/27. - Hef. ~ L. VII. 1-69.
2 H. v. d. Har d t. Magnum oecumenicum Constantiense concilium. 6 t .•
Frankf. en Lz. 1692-1700. - Man s i XXVII. XXVIII; Har d u i n u s VIII.
H. Fin k e. Acta Condlii Constandensis. 4 Bde. Mr. 1896--1928;
Forsehungen u. QueUen zur Gesch. des Konstanzer Konzils. Mr. 1889. - U. v 0 n
Ri c hen t h a I. Das Condlium so ze Constenz ist gehalten worden (Kroniek).
ed. M. B u c k. Tüb. 1882. - W. Sta m mIe r. Z. Konst. Konzil. H. J. G. 42
(1922). 106. - J. L e n fan t. Hist. du conc. de Constance. 2 v .• Amst. 21727. B. Bes s. Zur Gesch. des Konstanzer Konzils I. Marb. 1891. - Hef. ~ L. VII.
70-584. - A. B a u d r i I1 art. Constance. D. Th. lIl. - A. L e n n é. Die
ersten lito Kämpfe auf d. Konst. Konzil. 1913. - J. Kat ter ba c h. Der zweite
lito Kampf auf d. Konst. K.• Fulda 1917. - W. Mul der. Leon. Stadius auf den
Konst. K.. Festgabe Finke (Vorreform. gesch. Forsehungen. Suppl. 1925.
257). - L. Dak s. Die Universitäten U. d. Konzilien von Pisa U. Konstanz.
Fr. 1910.
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warrmg was een geschikte bodem voor de conciliaire theorie 1. de
leer. dat het algemeen concilie staat boven den Paus. De volheid
der kerkelijke macht berust in de Kerk zelf. niet in haar hoofd. Het
concilie is de door God gewilde vertegenwoordiging der Kerk en
staat dus boven den Paus. die slechts haar eerste dienaar is.
De conciliaire theorie was van betrekkelijk nieuwen datum. Het oude princiep
was: prima sedes a nemine judicatur (§ 60. 2°). In den strijd der Pausen met de
keizers en Philips den Schoone was wel eens beroep gedaan op een algemeen
concilie. zonder dat echter de superioriteit van het concilie boven den Paus
geproclameerd werd. In het Decreturn Gratiani heet het (I Dist. XL. C. VI: Si
papa): "de paus kan door niemand geoordeeld worden. tenzij hij bevonden wordt
van het geloof af te wijken". Doch Causa IX. q. 111. C. 16: lpsi sunt canones.
zegt: "niemand mag den Paus oordeelen en het concilie ontleent al zijn macht aan
hem". Eerst Marsilius van Padua had princiepen opgesteld. die tot een conciliaire
theorie konden leiden; de eigenlijke grondlegger echter ervan is Ockham (§ 133.
3° ; Mulder). Doch de verdedigers der conciliaire theorie tijdens het Westersche
schisma ginge!1 over het algemeen niet uit van de ideeën der volkssouvereiniteit.
ofschoon Aristoteles en Marsilius wel invloed op hen hebben uitgeoefend; zij
hadden ook niet het directe doel het primaat te bestrijden. ofschoon dit practisch
zijn beteekenis verliest en zijn noodzakelijkheid betwijfeld wordt. De theorie is
bij hen vooral uit den nood der tijden geboren en ontwikkeld en zocht een andere
motiveering. Men legde er vooral nadruk op. dat Christus het eigenlijk hoofd is
der Kerk en de Paus slechts het caput ministeriale ; men wees op de ondergeschiktheid der hierarchie aan het welzijn der algemeenheid en betoogde. dat het doel
der kerkelijke hierarchie. als van iedere kerkelijke wet. het algemeene welzijn is;
beantwoordt ren wet niet meer aan haar doel. dan is zij opgeheven; zoo heeft
het primaat ook slechts een relatieve waarde. De nood breekt wet; bij den uitleg
is de epikeia noodig. De voornaamste verdedigers der conciliaire theorie waren:
de Duitschers Koemaad van Gelnhausen 2. en Hendrik van Langenstein 3. professoren der Parijsche universiteit; de Parijsche professor en latere kardinaal Petrus
d'Ailly 4 en zijn leerling G~rson 5, kanselier der universiteit; de beroemde canonist
~abarella 6. professor te "Bologna. sedert 1411 kardinaal; de Westfaalsche geestelijkiDietrich van Nieheim 7. aan de curie verbonden. de dikwijls partijdige
1 W. Mul der. Dietrich van Nieheim; enz. § 133. 3°; Gerson als conciharist. Stud. 112 (1929). - Fr. Bliemetzrieder. Das Generalkonzilim
grossen abendländischen Schisma. Pdb. 1904.
2 Epistola concordiae s. Tractatus de congregando concilio tempore schismatis (1380). ed. Mar t è nee t Dur a n d. Thesaurus anecdotorum 11;
Bliemetzrieder. Liter. Polemik. - 3 Epistola concilii pacis (1381). ed.
v. d. Har d t. Const. Conc. 11. - 4 Pet rus de A II i a c o. Recommendatio
sacrae Scripturae. ed. in Gersonii Opp. ed. D u Pin I; Canones reformationis
Eccl. in concilio Constantiensi. v. d. Har d t. Const. Conc. I; Capita agendorum in concilio generali Constantiensi. ib. I. - 5 De auctoritate Ecclesiae.
concilii generalis. papae et cardinalium. Joann. Gersonii Opp. ed. D u Pin 11;
Libellus de auferibilitate papae ab Ecclesia. ib. 11 ; Sententia de modo habendi se
tempore schismatis. ib. 11; Tractatus de unitate ecclesiastica. ib. Il. etc. - 6 De
schismate. ed. Sc har d i u s. De jurisdictione imperiali. Bazel 1566. A. K nee r. Kard. Zabarella I. Mr. 1891. - G. Zon t a. Francesco Zabarella
(1360-1417). Padua 1915. - 7 Monita de necessltate reformationis Ecclesiae in
capite et in membris, ed. in Gersoni Opp. ed. D u Pin Il; De modis uniendi
(14 tO). ed. v. d. Har d t. Constant. Conc. I; De difficultate reformationis. ed.

50

§ 138. De Synoden van Pisa en Constanz.
geschiedschrijver van het schisma (t 1418). Tijdens het concilie van Pisa trad
de gedachte meer op den voorgrond. dat de keizer of roomsch-koning. als
beschermheer der Kerk. verplicht is het concilie bijeen te roepen. (o.a. in De
modis uniendi). De meesten beperken het recht der vertegenwoordiging op het
concilie tot de geestelijken en sluiten de leeken uit. 0' Ailly heeft een meer aristocratisch systeem: de kerkelijke aristocratie. de bisschoppen. en de wetenschappelijke aristocratie. de doctoren in de theologie en het kerkelijk recht. vertegenwoordigen de algemeene kerk. Volgens anderen (gematigd democratisch) hebben
ook de pastoors een stem op de synode. wat te Bazel in praktijk is gebracht.
Anderen (o.a. Gerson) gaan verder en geven ook leeken dat recht (absolute
democratie. multitudinarisme (Salembier. 120-126.) -- Vanzelf volgt .uit deze
leer. dat men den Paus gehoorzaamheid weigeren kan. als hij zich onwaardig
gedraagt (subtractie). Er was ook een uiterste richting (o.a. in De modis uniendi).
die meent. dat de gehee1e Kerk in dwaling kan zijn en dat God zich dan een
nieuwe priesterschap langs bovennatuurlijken weg kan opwekken (Mulder. 204).

Qeconciliaire theorie was zeer verspreid en werd door geleerden
en heilige mannen verdedigd: zij werd ook wel bestreden. vooral
door regulieren. doch daar werd weinig acht op geslagen. Zij zege~
praalde te Pisa en Constanz en werd het hoofddogma van het
Gallicanisme. Echter waren de meesten zich van de draagwijdte
hunner theorieën niet bewust en slechts weinigen hebben het
primaat expliciet verworpen; eerst de Reformatoren hebben de
volle consequentie getrokken. Verschillenden ook zagen de redding
der Kerk in een algemeen concilie. zonder aanhangers der con~
ciliaire theorie te zijn.
2°. De synode van Pisa telde bij haar hoogste voltalligheid 24
kardinalen (14 van Gregorius. 10 van Benedictus), 80 bisschoppen
en de procuratoren van 102 afwezige, 87 abten en de procuratoren
van 200 afwezige. 41 prior en en de generaals der Dominicanen,
Franciscanen. Carmelieten en Augustijnen, afgevaardigden van
bijna alle universiteiten en vorsten. 300 doctoren van de theologie
en het kerkelijk recht. Zij stond onder invloed van kardinaal
Balthasar Cossa. Gregorius werd krachtig verdedigd door zijn
vriend Karel Malatesta. heer van Rimini. Na veel getwist ver~
klaarde zich de synode in de 8e en ge zitting wettig vergaderd. In
de 5 volgende zittingen onderzocht men de "misdaden" der beide
pausen. die in de 15e tot schismatieken en ketters verklaard
werden. omdat zij door hun gedrag feitelijk het geloofsartikel: ik
geloof in de ééne. katholieke Kerk, verloochend hadden. Daarom
werden zij ipso facto als afgezet beschouwd. Na de 1ge zitting
in Gersoni Opp. II. Volgens Mulder. Oietrich v. N .• zijn de beide laatste tractaten niet van hem afkomstig; volgens anderen waarschijnlijk wel (Pastor I
205 1). - H. Hei m pel. Studien zur Kirchen- und Reichsreform des 15. Jahrh.,
I. Eine unbekannte Schrift Oietrichs van Niem über die Berufung der Generalkonzilien (1413/14). Heidelberg 1929.
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werd een conclaaf gehouden. waarin tot Paus gekozen werd Petrus
van Candia. de a. b. van Milaan. een Franciscaan. die den naam
aannam van Alexander V (1409-10; § 142. 1°) Hij presideerde de verdere zittingen. waarin verschillende hervormingsdecreten werden uitgevaardigd. Nu waren er 3 pausen en in plaats
van de verhoopte eenheid was er nog grootere verwarring
ontstaan. Zoowel Gregorius als Benedictus protesteerden tegen het
concilie van Pisa en riepen elk een eigen synode samen. Beiden
behielden aanhangers. doch het grootste deel der Christenheid
verklaarde zich voor Alexander. Hoe langer hoe meer openbaarde
zich echter twijfel aan de geldigheid zijner keuze; men begreep.
dat tenminste een van de beide eerste pausen de wettige was. En
was Gregorius de wettige. dan kon een concilie hem niet afzetten;
was hij het niet. dan waren zijn kardinalen ook niet wettig en dus
onbevoegd tot een nieuwe keuze. Evenzoo konden de aanhangers
van Benedictus redeneeren. En dat hun handelwijze geen ketterij
en geen reden tot afzetting was. behoefde ook geen bewijs.
Lodewijk 11 van Anjou stelde Alexander in het bezit van Rome
en Gregorius moest vluchten. Reeds in Mei '10 overleed Alexander
na veel ontevredenheid te hebben gewekt door overmatige begunstiging zijner ordebroeders. Tot zijn opvolger werd gekozen
de Napolitaansche kardinaal Balthasar Cossa. zeer wereldsch
gezind. sluw en eerzuchtig. Johannes XXIII (1410-15). "vir
in temporalibus magnus. in spiritualibus nullus omnino". volgens
Aretino. door St. Antoninus herhaald. Voor het heil der Kerk was
van hem niets te verwachten. Aller oog en richtten zich nu op den
Roomsch-koning Sigismond 1 (1410-37). den zoon van Karel IV.
die met de beste bedoelingen bezield was en ook de beeindiging van
het schisma wenschte om tot keizer gekroond te kunnen worden.
Niettegenstaande de mislukking van Pisa. bleef men de hoop
stellen op een algemeen concilie. terwijl steeds meer het idee
opkwam. dat de keizer of Roomsch-koning. als beschermheer der
Kerk. verplicht was het bijeen te roepen. zooals o.a. verdedigd
werd in een van de invloedrijkste der talrijke geschriften van dien
tijd: De modis uniendi (vgl. noot 2. blz. 49).
3°. Sigismond wist Johannes. die voor koning Ladislaus van
Napels uit Rome had moeten vluchten. te bewegen een algemeen
concilie te beroepen in een Duitsche stad. Constanz. Hij wist óok
de landen van Oost-Europa. Engeland en de meeste Italiaansche
1 E. G ö 11 e r. König Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode Bonifaz IX bis
zur Berufung des Konstanzer Konzils (1'10'1/13). Fr. 1902.
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staten hiervoor te winnen. In Frankrijk waren de Parijsche universiteit en de meeste prelaten, niet echter de regeering, ervoor. Ook
een deel van Spanje en Schotland, die Benedictus trouw bleven,
namen er aanvankelijk geen deel aan. Het concilie van Constanz
(1414-18), het 16e algemeene, dat de eenheid zou herstellen, hield
zijn eerste zitting den 16en November, gepresideerd door Johannes:
Sigismond kwam een maand later. Het is de laatste schittering der
m. e. Christenheid. Alles was er aanwezig, wat in de wereld
geestelijk van beteekenis was: prelaten. theologen. humanisten,
staatslieden. Tijdens zijn hoogste voltalligheid telde het 3 patriarchen, 29 kardinalen, 33 aarts-bisschoppen, 150 bisschoppen, 100
abten. 50 proosten. 300 doctoren. Vele bisschoppen hadden een
groot gevolg van geestelijken en leek en : die van Mainz 452, van
Salzburg 360. de 3 Engelsche 400. Het aantal bisschoppen en
geestelijken met hun gevolg bedroeg 18.000. Talrijke vorsten en
edelen waren ook met hun gevolg aanwezig. o.a. de keizer met
1000 personen. hertog Lodewijk van Beieren met 500. Er kwamen
natuurlijk ook talrijke kooplieden, terwijl ook feesten werden
gegeven. Men schat het aantal vreemdelingen. in Constanz en
omgeving, op 70.000. Dat er ook minder gunstige elementen onder
waren. is niet te verontschuldigen. doch geen bewijs voor de zedeloosheid der geestelijken. die verre in de minderheid waren. Het
concilie stelde zich ten doel: 10. de hervorming der Kerk in hoofd
en leden (in capite et in membris). 2°. de veroordeeling der
dwalingen van Wiclef en Hus en 3°. vooral het herstel der kerkelijke eenheid. Vier personen hadden overwegenden invloed: de
Fransche kardinalen d'AiIly en Fillastre. Zabarella en Gerson,
allen mannen van een voorbeeldig leven. maar aanhangers der
conciliaire theorie. Een grooten invloed hadden ook de doctoren:
het maakte den indruk. of de wetenschap en niet de door God
ingestelde hierarchie in geloofsquaesties te beslissen had. In den
beginne was Sigismond de overheerschende persoonlijkheid. "Tu
post Deum es unica nos tra spes et calamitatis ecclesiae effugium"
(Finke. Acta lIl, 6).
Gregorius had als afgevaardigde kardinaal Johannes Dominici
gezonden en beloofd te zullen bedanken. als de twee andere pausen
het ook deden. Johannes had gehoopt, dat de synode Gregorius en
Benedictus af zou zetten. doch steeds meer won het idee veld. dat
alle drie moesten bedanken. Johannes verwachtte zijn doel nog te
bereiken. omdat hij steunen kon op de Italiaansche bisschoppen en
prelaten. die de meerderheid vormden. De Duitschers wisten echter
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door te zetten, dat behalve de bisschoppen, ook de procuratoren
der afwezigen, de abten, de kapittels, de doctoren der theologie en
der beide rechten en zelfs de gezanten der vorsten stemrecht
zouden hebben. Dit brak den invloed van Johannes, doch was in
strijd met het goddelijk recht. Om den invloed der Italianen nog
geringer te maken, besloot men de quaesties niet te beslissen
volgens hoofdelijke stemming, maar volgens de naties. Van
iedere natie (Fransche, Duitsche, Engelsche, Italiaansche) werden
een bepaald aantal leden gekozen. Deze vergaderden onder
elkander en het besluit in één natie (met meerderheid van stemmen,
waaraan de bovengenoemde personen deelnamen), genomen, werd
aan de andere medegedeeld. Daarna beraadslaagden de naties
onder elkander en in een algemeene congregatie, waar iedere natie
één stem had, werden dan de besluiten vastgesteld, waartoe een~
stemmigheid vereischt werd en daarna in de eerstvolgende plechtige
zitting van het concilie goedgekeurd en afgekondigd. Later kreeg
het kardinaalscollege ook een stem en nog later (na de afzetting
van Benedictus) ook de Spaansche natie. Deze stemming volgens
de naties was een navolging van de inrichting der Parijsche
universiteit. Maar het idee van een Kerk raakte op den achter~
grond: het concilie geleek meer een volkerenparlement.
Johannes wilde aanvankelijk niet van bedanken weten. Eerst
toen bij het concilie een anonieme aanklacht tegen zijn minder
stichtend leven was ingediend, verklaarde ook hij te willen
aftreden. Hij beproefde echter nog een laatste middel: tijdens een
tournooi vluchtte hij als stalknecht verkleed uit Constanz I, in de
hoop het concilie door zijn vertrek in verwarring te brengen en uit
elkaar te doen gaan (20 Maart '15). Zijn vlucht veroorzaakte ook
inderdaad een algemeene verwarring. Maar door zijn krachtig
optreden wist Sigismond het uiteengaan van het concilie te beletten
en d'Ailly, Gerson en Zabarella verklaarden, dat het concilie ook
zonder den Paus, die slechts zijn onderdaan was, vergaderen kon
en daartoe werd besloten. In de 3e zitting (26 Maart) en in de 5e
(6 April) werden nu de 5 befaamde decreten van Constanz uitge~
vaardigd, waarin de conciliaire theorie werd vastgelegd. Het eerste
en voornaamste luidt: de synode van Constanz, wettig in den
H. Geest vergaderd, is een algemeen concilie, vertegenwoordigt
de strijdende Kerk, heeft haar volmacht onmiddellijk van God en
alle geloovigen, ook de Paus, zijn verplicht haar te gehoorzamen
1 H. Pet e r, Die Informationen Papst Johanns XXIII u. dessen Flucht v.
Konstanz bis Schaffhausen, 1926.
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in hetgeen betreft de geloofszaken, de hervorming in hoofd en
leden en de beeindiging van het schisma. Men heeft getracht de
decreten te restringeeren tot dit concilie: aan dit concilie, onder
deze eigenaardige omstandigheden, is de Paus onderworpen. (o.a.
Baudrillart, Constance, D. Th. V, 1220). Maar uit de rede~
voeringen schijnt wel te volgen, dat men een algemeene dogma~
tische leer wilde definieeren. - De kardinalen protesteerden op
enkele uitzonderingen na; ook namen er weinig bisschoppen aan
deel, evenmin de Italiaansche natie, die de talrijkste bisschoppen
had; ook de drie pausen stonden er buiten. Zoo had een theolo~
gische partij, waarvan de meesten geen stemrecht hadden, in
hartstochtelijke opwinding in 9 dagen tijds een besluit genomen,
dat de geheele hierarchie omverwierp.
Van de ge tot de 12e zitting onderzocht men de 72 beschuldi~
gingen tegen Johannes XXIII ingebracht, vooral omtrent simonie
en zedeloos leven; de laatste zijn overdreven. Johannes werd afge~
zet, bleef 4 jaar in de gevangenschap van Sigismond en werd toen
tegen een hoog losgeld vrij gelaten; hij stierf als kardinaal te
Florence (1419). In de 14e zitting (4 Juli ' 15) verklaarden de
gezanten van Gregorius, dat hij wilde aftreden, als het concilie zijn
voorstellen aannam. Hij erkende het concilie niet als wettig, doch
als een door den keizer bijeengeroepen vergadering, aan welke hij
echter voor het vervolg de rechten eener algemeene synode ver~
leende. Men ging daarop in en aan dit aldus door Gregorius nieuw
geconstitueerde algemeene concilie deelden zijn gezanten zijn
aftreden mede. Het concilie keurde goed, wat hij tot dusver in zijn
obedientie beslist had en nam hem in het college der kardinalen op
(t 1417). Waarschijnlijk kan men besluiten, dat het concilie, door
de voorstellen van Gregorius aan te nemen, indirect toegaf tot dus~
ver niet algemeen geweest te zijn en dat hij en zijn voorgangers de
rechtmatige pausen waren. Vanaf den afstand van Gregorius tot
de keuze van Martinus voerde het concilie dan het bestuur der
Kerk. Benedictus wilde echter niet aftreden ofschoon Sigismond
persoonlijk naar zijn residentie ging te Perpignan, om met hem te
onderhandelen; wel wist Sigismond de Spaansche vorsten van hem
los te maken. 26 Juli 1417 werd Benedictus door het concilie als
meineedige en ketter afgezet; hij onderwierp zich niet en bleef tot
zijn dood (1423) met 4 kardinalen in het bergslot Penniscola (bij
Valencia ) zijn kerk besturen.
Heftige strijd ging de keuze van een nieuwen paus vooraf. De
keizer en de Duitschers verlangden, dat eerst de hervorming ter
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hand zou worden genomen. doch gaven toe. nadat in de 40ste
zitting (30 Oct. 1417) een decreet gepubliceerd was. waarbij de
toekomstige paus verplicht werd vóór het einde van het concilie
de hervorming van het hoofd en de Romeinsche curie door te
voeren. 11 Nov. 1417 kozen de kardinalen. aan wie voor dezen keer
30 vertegenwoordigers der natiën toegevoegd waren. Otto Colonna.
Martinus V (1417-31) . .die van nu af het concilie praesideerge.
Ondertusschen waren de dwalingen van Wiclef en Hus ver~
oordeeld (1415; § 140) en ook het derde punt van het program:
de hervorming der Kerk was ter hand genomen. Algemeen was
men overtuigd. dat deze noodig was; ook ontbrak het niet aan
goeden wil. wel echter aan diepen. alle moeilijkheden trotseerenden
ijver. Men had geen vast omlijnd program en vooral: de her~
vorming moest algemeen zijn en een algemeene hervorming zou
in veler belangen diep ingrijpen en iedere groep (curie. bisschoppen.
seculieren. regulieren. universiteit) wilde wel de anderen. maar
niet zich zelf hervormen. Ook kwamen er weer politieke belangen
in het spel. De hervormingsmaatregelen zouden zoodoende weinig
succes hebben en tenslotte slechts uitloopen op een verdeeling der
bezetting van beneficies. die door de concordaten geregeld werd.
In de 39ste zitting (9 Oct. 1417) werden 5 algemeene hervormings~
decreten afgekondigd. o.a. dat op geregelde tijden een algemeen
concilie gehouden zou worden. In de 43e zitting ( Maart '18)
volgden 7 andere. waarin o.a. de exempties sedert den dood
van Gregorius XII verleend. worden ingetrokken. de Paus afstand
doet van de fructus medii temporis (§ 131. 2°). het recht van het
heffen van tienden beperkt wordt. de straffen tegen simonie en de
oude bepalingen over het dragen van het geestelijk gewaad her~
nieuwd worden. De overige punten zouden door concordaten 1
(concordata capitula; voor het eerst het woord .. concordaat"
officieel gebruikt) van den H. Stoel met de concilienaties geregeld
worden. Er werden drie concordaten gesloten: een met de Duitsche
natie. een met de Fransche. dat ook uitgestrekt werd tot de
Spaansche en Italiaansche. beide voor vijf jaar (I5 April . 18). een
met de Engelsche voor altijd (12 Juli '18). Zij regelden ( en
beperkten meestal) de annaten. de appellaties op Rome. de door
den Paus te verleenen beneficies. de aflaten. de dispensaties. De
kardinalen moeten uit alle naties genomen worden. Het verkeer
met geëxcommuniceerden wordt toegestaan. behalve met bij name
1
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openlijk genoemden. Het Parijsche parlement weigerde de regi~
stratie van het concordaat; de "oude vrijheden der Gallicaansche
kerk" werden opnieuw als staatswetten verkondigd; doch later
zocht de regeering toenadering tot den Paus.
22 April '18 had de 45e en laatste zitting plaats. Het schisma was
geëindigd. "Zoo wonderbaar was de organisatie van het geestelijk
rijk en zoo onverwoestbaar het idee van het pausschap. dat deze
diepste aller scheuringen slechts zijn onverdeelbaarheid bewees".
(Gregorovius VI 3 620).
Is het concilie van Constanz een algemeen concilie? Er is geen
twijfel omtrent de i laatste zittingen. gepraesideerd door Martinus.
Zeker is het. dat de vroegere decreten noch in het algemeen noch
in het bijzonder zijn goedgekeurd. Martinus sprak zich niet
expliciet over de quaestie uit. wat hij tijdens het concilie ook moei~
lijk kon doen. daar hij zelf tot de conciliaire partij behoord had en
de bereikte eenheid gemakkelijk verstoord kon worden. W~l
v.erklaarde hij in een publiek consistorie. onmiddellijk na het con~
cilie. dat niemand mag appelleer en van den hoogsten rechter. den
Paus. noch in geloofszaken zich aan zijn oordeel onttrekken.
Terstond protesteerde Gerson daartegen. Eugenius IV keurde in
1446 het concilie en al zijn decreten goed "absque tamen prae~
judicio juris. dignitatis et praeeminentiae Sedis apostolicae". (Hef.
L. VII. 590 vlg.).

§ 139. Het herstel van de pauselijke macht en haar strijd
met de conciliaire oppositie. 1 Martinus V; Eugenius IV.
De algemeene kerkvergadering Bazel-Ferrara-Florence 2
en het schisma van Felix V. (1417-1447).
10 • De nieuwe paus. Martinus V, eenvoudig van levenswijze.
beleidvol en krachtig. stamde uit een der aanzienlijkste en mach~
tigste geslachten van Rome. Dat hij zijn familie te veel begunstigde.
vindt zijn verklaring en verontschuldiging in het feit. dat hij aan
1 Pastor I. 223-390. - 2 Man s i XXIX-XXXI; Har d. VIII. IX. - A e n.
S y I v i u s. Commentarii de gestis Cone. Basileensis. Opera. 1~1. Basel 1551 ;
De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto eoncilio eommentarius. ed. C. F e a ;
P i u s 11 Pont. Max. a ealumniis vindieatus. R. 1823; R. Wol kan. Der
Briefweehsel des Eneas Silvius Piccolomini. W. 1918. - Monumenta eone. gener.
saee. XV. Cone. Basileense. Seriptores I-lIl. W. 1857/96. - J. Hall er. Coneilium Basiliense. Stud u. QueUen z. Gesch. des K. v. B.. 7 Bde Bazel 1896---1926.
- Hef ~ L. VII. 584-1147. - E. B u r s e h e. D. Reformarbeiten d. B. Konz .•
Lodz 1921. - Noë I Va I 0 i s. La erise religieuse du XVe s. Le pape et Ie
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haar zijn besten steun vond in de buitengewoon moeilijke
omstandigheden. Zoowel de Duitschers als de Franschen trachtten
te vergeefs hem te bewegen zijn residentie in hun land te vestigen.
Eerst in 1420 kon hij Rome binnentrekken, dat een ruïne
geworden was. Hij bouwde de stad weer op, en bevestigde zijn
macht in den Kerkelijken staat, die bijna geheel in kleine staatjes
uit elkaar gevallen was. Ook werkte hij krachtig en met succes om
het geschokte pauselijke gezag in andere landen te herstellen en
voor de vrijheid der Kerk ten opzichte der regeeringen. Maar voor
de dringend noodige hervorming heeft hij weinig tot stand kunnen
brengen. Allerwege klonk de roep naar hervorming en naar een
concilie om haar te verwezenlijken. Dit laatste had ook zijn gevaar~
lijke zijde. In Constanz was besloten binnen vijf jaar een..algemeen
concilie te houden, maar de tendenz van dit besluit was een uiting
van de conciliaire theorie, om den Paus, den eersten dienaar der
Kerk, te controleeren. Toch kon Martinus niet absoluut het
concilie weigeren en daarom beriep hij een algemeene synode te
Pavia (1423). Er waren bijna geen prelaten aanwezig, zoodat zij
werd opgeheven en voor 1431 naar Bazel beroepen.
Ook de politieke toestand was ongunstig voor de hervorming.
De honderdjarige oorlog tusschen Frankrijk en Engeland (13371453) had zijn hoogtepunt bereikt. Steeds verder breidden de
Engelschen, gesteund door Philips van Bourgondië, hun ver~
overingen uit: Noord~Frankrijk (ook Parijs) was grootendeels in
hun macht; in 1428 sloegen zij het beleg voor Orleans; viel deze
vesting, dan was het lot van Frankrijk grootendeels beslist. Toen
deed de wonderbare tusschenkomst van S. Jeanne d'Arc 1 de
krijgskans keeren. Zij wist ook anderen en den dauphin, Karel VII.
te overtuigen van het bovennatuurlijk karakter harer "stemmen",
eondIe (1418-1450),2 v. P. 1909. - G. Pérouse, Le eardinal Aleman, P.
1904. - J. Sc h wei z e r, Nieolaus de'Tudeschi. Seine Tätigkeit am BaseIer
Konzil, Straatsb. 1924. - A. B a u d r i 11 art, Bäle, D. Th. 11; A. V 0 g t,
Florence, D. Th. VI. - R. W a c k e rna gel, Gesch. der Stadt Basel lIl, Bazel
1924. - J. Dep hof f, Zum Urkunden~ und Kanzleiwesen des Konzils von Basel,
Hildesheim 1930. - Over de hereeniging der Grieken § 143, 1
1 J. Q u i c her a t, Procès de condamnation et de réhabilitation de J. d'Arc,
5 vol., P. 1841/49. - C ham p ion, Le procès de J. d'Arc, 2 vol., P. 1923. Ph. Dun a n d, Histoire complète de J. d'Arc, 4 vol. P. 2 1912 ; Etudes critiques
sur I'histoire de J. d'Arc, 3 vol. P. 1904/09; D. Ap. 111. - Biogr.: Pet i t de
JulI e v i 11 e, L. S. 1900; Mgr. T 0 u c het, 2 vol. P. 1921 ; G. Ha not a u x,
P. 1912; K. Der k s, Nijm. 1910. - J. de Jon g, De heiligverklaring van de
Maagd van Orleans, Het Schild I (1920),161,177. - Ch. Poulet, J. d'Arc à
Chinon, H. T. 1 (1922), 13; Pourquoi la Pueelle fut elle trahie ? H. T. 6 (1927),
93, 209. - J. H u i zin g a, Tien studien, Haarlem 1927.
0
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die haar de opdracht gaven haar vaderland te redden en aan het
hoofd van een leger gesteld, dwong zij de Engelschen het beleg
van Orleans op te breken, wat niet alleen op zich een groot succes
was, maar ook den moed der Franschen deed herleven. Karel liet
zich op haar aandringen te Reims tot koning kronen (1429), wat
het nationale gevoel opwekte. Het volgend jaar werd Jeanne echter
door de Bourgondiërs gevangen genomen en aan de Engelschen
uitgeleverd. Zij werd voor een kerkelijke rechtbank gedaagd, die
onder voorzitterschap stond van Cauchon, b. van Beauvais en
bijna geheel uit geestelijken (o.a. Le Maître, O. P., den onderinquisiteur van Frankrijk) en doctoren der Sorbonne was samengesteld; enkele waren Engelschen, de meesten Franschen uit het
bezette gebied, die onder Engelschen invloed stonden. Jeanne werd
beschuldigd aan hare openbaringen (stemmen) te gelooven en zich
niet te willen onderwerpen aan het oordeel der Kerk (n.l. hare
rechters), die ze voor bedrog en duivelswerk verklaarde. In den
loop van het proces zou zij hebben herroepen (het bovennatuurlijk
karakter harer zending verloochend); dit is echter zoo goed als
zeker niet waar, doch door Cauchon gefingeerd om haar moreel
gezag bij het volk te ondermijnen. Toen zij tenslotte toch aan hare
"stemmen" vasthield, werd zij als "hervallene" ter dood veroordeeld en te Rouaan verbrand (1431) . Vanaf het optreden van
Jeanne dateert het teruggaan van de macht der Engelschen, tot
zij in 1453 de laatste en beslissende nederlaag leden. In 1450
begon de revisie van haar proces, die in 1456 met een plechtige
rehabilitatie eindigde; in 1920 werd zij onder het getal der heiligen
opgenomen.
In het na den dood van Martinus gehouden conclave stelden de
kardinalen een capitulatie vast, d.w.z. verschillende voorwaarden,
die de toekomstige Paus moest onderhouden. Zulke capitulaties (de
eerste in 1352) werden later nog herhaaldelijk gemaakt, doch door
Innocentius XII (1692) verboden. Het onderhouden ervan moet
volgens de canonisten aan het geweten des Pausen worden overgelaten. Deze capitulatie bepaalde o.a., dat de Paus aan de hervorming moest werken, een algemeen concilie houden en de rechten
der kardinalen vermeerderen.
2°. Eugenius IV (1431-47), uit een Venetiaansche adellijke
familie, van de orde der Augustijner-Eremieten, was een ernstige en
vrome man, streng van levenswijze, imponeerend en waardig in
zijn optreden, mild jegens de armen. Maar zijn pontificaat was niet
gelukkig. In den beginne tenminste ontbrak het hem aan menschen59
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kennis en trad hij te voortvarend op. Reeds terstond had hij moeilijkheden met de bloedverwanten van zijn voorganger. Het concilie
van Bazel. waarvoor Martinus nog een legaat, kard. Cesarini,
benoemd had, werd 23 Juli 1431 geopend. Er was slechts een zeer
matige deelname. Reeds 18 December, toen de synode nog nauwelijks iets besloten had, hief Eugenius haar op, steunend op
verkeerde inlichtingen en uit vrees voor toepassing van de antipauselijke canons van Constanz en beriep haar voor anderhalf jaar
later naar Bologna. Het was een onvoorzichtige maatregel. Toen
de opheffingsbulle 13 Januari '32 zou worden voorgelezen, verlieten alle leden (3 bisschoppen, eenige abten en zeer veel
doctoren) de zaal. In een encycliek aan de Christenheid verklaarden zij met den bijstand des H. Geestes het concilie toch te
zullen voortzetten. Zij werden gesteund door k. Sigismond en de
wereldlijke machten, vooral Frankrijk en Venetië, waardoor de
bedreigingen van Eugenius zonder effect bleven en zagen hun
ledenaantal zelfs aangroeien. Bovendien overwonnen de Hussieten
het tegen hen gezonden kruistochtIeger (§ 140, 2°) ; hierdoor werd
het concilie versterkt in zijn streven hun onderwerping door
hervormingen en vriendschappelijke besprekingen te verkrijgen.
Daarom trachtte Cesarini, doch te vergeefsch, van den Paus
intrekking der opheffingsbulle te verkrijgen. Het concilie ging
voort op den ingeslagen revolutionnairen weg. De decreten van
Constanz over het oppergezag van het concilie boven den Paus
werden hernieuwd (I5 Febr. 1432); de persoonlijke tegenwoordigheid des Pausen en der kardinalen werd geëischt onder bedreiging
met een proces en de revolutie voltooid, doordat een beslissende
stem aan de doctoren en lagere geestelijken gegeven werd. Zij
waren 5 à 600 in aantal tegenover 20 bisschoppen, zoodat zij de
beslissing in handen hadden. De geheeIe hierarchie dreigde dus
omver geworpen te worden, om plaats te maken voor een parlementair constitutionalisme. Cesarini, de deken van Coblenz en latere
kardinaal Nicolaas van Cusa (De concordantia catholica, 1433) en
vele anderen waren aanhangers der conciliaire theorie.
Het dreigend gevaar van een schisma, de tusschenkomst van
Sigismond, de woelingen in Rome en Italië deden den Paus tenslotte besluiten de opheffingsbulle in te trekken (15 Dec. '33). Hij
verklaarde, dat het concilie van zijn opening af geldig vergaderd
was en geldig moest voortduren met betrekking tot drie punten:
uitroeiing der ketterij, vredestichting in de Christenheid en hervorming in hoofd en leden. Hierdoor werd vastgesteld, dat de
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synode rechtmatig vergaderde; hare besluiten waren daarmee nog
niet goedgekeurd. zooals Eugenius later uitdrukkelijk verklaarde.
maar hadden nog zijn approbatie noodig. De stemming van het
concilie bleek daaruit. dat de pauselijke legaten eerst als voor~
zitters werden toegelaten na een eed op de decreten van Constanz
te hebben afgelegd. wat zij verklaarden in eigen naam. niet als
vertegenwoordigers des Pausen te doen. In de 18e zitting (26
Juni '34) werden de decreten van Constanz hernieuwd. waarbij
de legaten wegbleven.
Nu vaardigde het concilie een groot aantal hervormingsdecreten
uit o.a. tegen het concubinaat; diocesaan~ en provinciaal synodes
zouden geregeld gehouden worden; het gebruik van het interdict
en de appellaties werden beperkt. Verder werden voorschriften
gegeven over de pauskeuze. de benoeming der kardinalen. het
bestuur van den Kerkelijken staat; middelen werden voorgesteld om
met meer succes aan de bekeering der Joden te werken. Een zeer
ingrijpende maatregel. de uiting van het democratisch. antipause~
lijk streven op het concilie. was. dat alle annaten opgeheven
werden en alle taxen. die de Paus of iemand anders bij de ver~
leening of bevestiging van kerkelijke ambten ontving. Daarmee
werd de Paus opeens van zijn voornaamste bronnen van inkomsten
beroofd. zonder dat er iets anders in de plaats gegeven werd. De
onderhandelingen met de Hussieten hadden gedeeltelijk succes.
Eugenius had ondertusschen. wegens de in Rome uitgebroken
revolutie naar Florence moeten uitwijken (1434). Hij is de 26e
paus. die uit Rome vluchten moest. de laatste voor Pius IX.
3°. De spanning tusschen concilie en Paus werd steeds sterker;
de quaestie over de hereeniging der Grieken veroorzaakte de
breuk. In hun uitersten nood (§ 143. 1°) zochten de Grieken hulp
in het Westen. En om deze gemakkelijker te verkrijgen. verklaar~
den zij zich bereid tot onderhandelingen over de kerkelijke hereeni~
ging met Rome. De Paus wilde daartoe een stad in Italië uitkiezen.
die gunstiger voor hen gelegen was en liet dit door zijn legaten
aan het concilie weten. Dit was in zijn meerderheid er tegen. omdat
het de aangelegenheid zelf in handen wilde houden en onder
Franschen. anti~ltaliaanschen invloed stond. In de rumoerige 25e
zitting (7 Mei 1437) stemde een kleine meerderheid vóór Bazel
of Avignon of een stad in Savoye ; de minderheid met de pauselijke
legaten voor Florence of Udine. Toen de Paus het besluit der
minderheid bevestigde. eischte het concilie. dat hij zich wegens
ongehoorzaamheid binnen 30 dagen zou verantwoorden. Eugenius
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§ 139. Het concilie Bazel-Ferrara-Florence.
hief nu het concilie te Bazel op en beriep het naar Ferrara, waar
het 8 Jan. '38 geopend werd. De minderheid verliet Bazel: ook
verschillenden van de meerderheid o.a. Nicolaas van Cusa. Aenea
Silvio, de latere Pius 11, bleef als secretaris van verschillende
prelaten te Bazel en verdedigde het concilie in zijn Libellus de
generalis concilii auctoritate (1437).
Op het concilie van Ferrara~Florence (1438-1445: van
Ferrara werd het begin '39 naar Florence overgebracht) waren
behalve de Paus successievelijk 150 Westersche bisschoppen ver~
schenen; ook de Grieksche keizer Johannes VII Paleologus en
verschillende Grieksche bisschoppen. De unie met de Grieken
kwam tot stand (§ 143, 10); zij namen het geloofsdecreet aan,
waarin ook de leer over het pauselijk primaat zeer duidelijk was
uitgesproken. (Denz 694). De unie was slechts van betrekkelijk
korten duur, doch voor den Paus was het tegenover Bazel een triomf,
dat hij het Oosten met de Kerk hereenigd had en dit zijn primaat
zoo uitdrukkelijk erkende. Het geloofsdecreet over het primaat
drong echter niet terstond overal door; Constanz en Bazel
hadden te veel de geesten verward en zoo zien wij in de latere
theologie twee richtingen, een die den omvang van het pauselijk
gezag zooveel mogelijk tracht te beperken en hare vertegen~
woordigers vooral vindt in Duitschland en Frankrijk, een andere,
die de pauselijke rechten verdedigt en haar krachtigste aanhangers
heeft in Italië en Spanje. Eerst het Vaticaansch concilie zou de
vragen omtrent de rechten des Pausen definitief beslissen.
In cultureel opzicht was het concilie belangrijk voor de versterking
der Renaissance, om den invloed, die van nu af aan van het Oosten
op het Westen uitging.
4°. In Bazel, waar het aantal deelnemers verminderde naarmate
dat te Ferrara toenam, was men ondertusschen steeds meer den
weg van opstand en schisma opgegaan. Een tegenpaus werd
gekozen, hertog Amadeus van Savoye,. Fel i x V, (1439-49), de
laatste tegenpaus. Aan het conclave hadden, behalve de leider
der Bazeler beweging, kardinaal d'Aleman, a. b. van Arles, een
voorbeeldig kerkvorst, door Clemens VII in 1527 zalig verklaard,
slechts 11 bisschoppen (o.a. Tudeschi, a. b. van Palermo, Panor~
mitanus, een beroemde canonist) deelgenomen. Buiten Zwitser~
land en Savoye vond Felix betrekkelijk weinig aanhang. Alfonsus
van Arragon had aan zijne zijde gestaan en toen deze zich bij
Eugenius aansloot, verloren Felix en het concilie hun sterksten
steun. Hendrik VI van Engeland en Filips van Bourgondië stonden
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aan de zijde van Eugenius, Frankrijk en Duitschland namen een
neutrale, zeer eigenaardige houding aan. Zij bleven Eugenius
erkennen, doch ook de synode van Bazel en hare decreten, in
zooverre die hun aanstonden. Zij wilden geen schisma en toch de
voordeelen behouden, die de decreten hun boden. In beide landen
werd de hervorming der Kerk een aangelegenheid der wereldlijke
macht. De vergadering der Fransche geestelijkheid te Bourges
nam met eenige wijzigingen de 23 hervormingsdecreten van Bazel
aan, ook dat van het oppergezag van het concilie boven den Paus;
de pauselijke interventie bij benoemingen en de pauselijke belastingen werden beperkt, en aan den koning werd een groote invloed
bij benoemingen geschonken. Zij vroeg koning Karel VII de
besluiten te bevestigen en als rijkswet voor te schrijven, wat deze
deed in de Pragmatieke sanctie van Bourges 1 (1438), die echter
door den Paus niet werd goedgekeurd. Zij is de officiëele inleiding
van het noodlottige Gallicanisme.
In Duitschland verklaarden de keurvorsten in 1438 zich neutraal
tusschen den Paus en Bazel; ook de Roomsch-koning Frederik lIJ
van Habsburg (1440-93) was aanvankelijk neutraal, maar de
secretaris zijner kanselarij, Aenea Silvio, die van den tegenpaus
naar Eugenius IV was overgegaan, wist hem tegen groote concessies in kerkelijke aangelegenheden voor Eugenius te winnen.
Deze gevoelde zich nu sterker en sprak de afzetting uit over de
aartsbisschoppen van Keulen en Trier, aanhangers van Bazel. De
antipauselijke stemming m Duitschland werd hierdoor versterkt,
doch Aenea slaagde erin, de keurvorsten te verdeelen, die zich
grootendeels aan de zijde des Pausen schaarden. In de z.g. vorstenconcordaten 2 (1447) van den Paus met verschillende afzonderlijke vorsten werden de Duitsche eischen gedeeltelijk ingewilligd
en daarmee was de zaak van Bazel in Duitschland verloren. Nicolaas V sloot in 1448 het concordaat van Weenen met Frederik 111
voor het Duitsche rijk, dat successievelijk ook door de vorsten
erkend werd; het kwam in hoofdzaak overeen met dat van
Martinus V te Constanz (§ 138, 4°) en bleef tot de saecularisatie
van 1803 van kracht.
De synode van Bazel was langzamerhand verloop en ; in 1443 had
de laatste zitting plaats. Zij had veel kwaad gesticht door de clericale
1 Noë I Val 0 i s, Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous
Charles VII. P. 1906.
2 A. We r min 9 hof f. Verfassungsgesch. der deutschen Kirche im M. A .•
Lz. B. 21913; Nationalkirchl. Bestrebungen im deutschen M. A .. Stuttg. 1910.
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democratie en het drijven der doctoren. De lagere geestelijkheid.
die er overwegenden invloed uitoefende. had hiervan gebruik
gemaakt om de macht van den Paus en de hoogere geestelijkheid
te beperken. De doctoren wilden hun wetenschap stellen boven
het leergezag der Kerk. alsof de wetenschap en niet het onfeilbaar
leergezag bepalen moest. wat tot het geloof behoort. Zoo heeft
Bazel. meer nog dan Constanz. het pauselijk gezag ondermijnd:
Luther heeft 80 jaar later de consequenties getrokken. - Nog op
een andere wijze had de conciliaire beweging de Kerk geschaad.
Haar mislukking was duidelijk gebleken. evenals haar onmacht
om de Kerk te reformeeren buiten den Paus om. Zij was overwonnen en het pauselijk gezag hersteld. Doch dit was geschied
ten koste van groote concessies aan de vorsten. Niet meer zelfstandig regelde de Paus de kerkelijke aangelegenheden. maar in
samenwerking met de vorsten. aan wie hij in de concordaten een
gedeelte zijner bevoegdheden moest afstaan. Zoo ontwikkelde zich
steeds meer het systeem der landskerken onder de heerschappij
der vorsten en werd het princiep voorbereid: cuius regio. illius et
religio. dat in den Reformatietijd zulk een groote rol zal spelen.
Is h!!t concilie van Bazel een algemeen concilie? Volgens de
extreme Gallicanen is het geheel oecumenisch; volgens de
gematigde (Bossuet) tot zijn overplaatsing naar Ferrara. ook in
zijn anti-pauselijke decreten; volgens anderen gedurende de eerste
25 zittingen (tot de overplaatsing naar Ferrara). maar alleen in
zooverre de decreten niet ingaan tegen het pauselijk primaat.
omdat deze door den Paus niet zijn goedgekeurd. Dan kan men
dus spreken van een algemeen concilie Bazel-Ferrara-Florence.
De meest algemeene sententie is echter. dat het concilie van Bazel.
ofschoon als algemeen bijeen geroepen. het nooit geweest is. omdat
de essentieele voorwaarden ontbraken (zeer weinig bisschoppen.
stemrecht aan onbevoegden. gebrek aan vrijheid der pauselijke
legaten. dus geen vertegenwoordiging der algemeene Kerk).

§ 140. De dwalingen van Wiclef en Hus.
10 • Een zekere geest van critiek op de Kerk en de hierarchie
had tijdens de M. E. in sommige kringen steeds geheerscht. waarvan de dwalingen der Waldenzen. der Apocalyptici en Spiritualen
de uitingen waren. welke men nooit geheel had kunnen onderdrukken. Tijdens de Babylonische gevangenschap en het
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Westersche schisma was de eerbied voor het pausschap en de
geestelijkheid gedaald en vonden anti~kerkelijke stroomingen een
vruchtbaren bodem. Deze concentreerden zich in Engeland en in
Bohemen in Wiclef en Hus. wier dwalingen verwant zijn aan het
latere Protestantisme (H. Schrift de eenige bron van het geloof.
bestrijding der hierarchie. nationale tendenzen tegenover het univer~
seele der katholieke Kerk).
Reeds onder CIemens V had zich bij de Engelsche grooten een
heftige oppositie geopenbaard tegen de inmenging des Pausen in
de aangelegenheden des lands. de door hem opgelegde belastingen
en zijn vergeven van beneficies. vooral aan vreemdelingen. Sedert
het uitbreken van den honderdjarigen oorlog werd de verbittering
grooter. omdat men meende. dat de Fransche Pausen met Engelsch
geld den Franschen koning ondersteunden. Verschillende malen
nam het parlement anti~pauselijke besluiten. die echter door koning
Eduard 111 (1327-77) gewoonlijk niet werden uitgevoerd. wijl
hij in goede verstandhouding trachtte te blijven met de Pausen.
door wie hij de Engelsche kerk beheerschte. Maar wel werd de
macht van den koning over de kerk steeds grooter en groeide de
anti~pauselijke stemming bij het volk.
In zulk een atmosfeer is Jan Wiclef 1 opgetreden. 1320-30 uit
Angelsaksischen adel geboren. professor der theologie te Oxford
en tegelijk pastoor te Lutterworth. peculiaris regis clericus. een
man van ongerepten levenswandel en machtige welsprekendheid.
die in talrijke vlugschriften en grootere werken zijn meeningen ver~
spreidde. Sedert 1376 begint hij te ageeren tegen de pauselijke
rechten. de monniken en het wereldlijk bezit der geestelijkheid.
waarin hij de oorzaak ziet van haar verval. om de macht over de
Kerk aan den staat toe te schrijven (De civili dominio) en geleidelijk
ontwikkelt hij steeds verder zijn dwalingen. In 1377 veroordeelde
Gregorius XI 18 zijner stellingen. maar hij bleef op den ingeslagen
1 De Engelsche werken: Select English Works of John Wyclif. ed. by
Th. Ar nol d. 3 v. Lo. 1869/71 ; The Engl. Works of J. W .• hitherto unprinted.
ed. by F. Mat t h e w. Lo. 1880. - De Latijnsche werken uitgegeven door de
Wyclif Society. 40 v. Lo. 1883-1922. - G. L e c her. Joh. W. u. die Vorgeschichte der Reform. Lz. 1873. - J. Los e r t h. Hus u. Wiclif; Mn. 2 1925. B. Wor kma n n. John Wyclif. A study of the English Medieval Church. 2 v.
Oxf. 1926. - G. T r e vel y a n. England in the age of Wyclif. Lo. 41909. F. Pijper. Joh.W .. Ned. Arch. v. Kerkg. 12 (1916).295. - J. Trésal. Les
origines du schisme Anglican. P. 21908. - F. Gas q u e t. The old english
Bible and other Essays.Lo. 1897. - A. Dak i n. Die Beziehungen J. W. und der
Lollarden zu den Bettelmönchen. Heidelb. 1911. - J. G a i r d n e r. Lollardy and
the Reformation in England. 3 v. Lo. 1908/11.
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weg voortgaan. gesteund vooral door den machtigen hertog van
Lancaster. het hoofd der anti~kerkelijke partij. De groote boeren~
opstand van 1381. met een anarchistisch~communistisch karakter
(Whan Adam dalfe and Eve span. who was than a Gentleman 1).
voor wiens uitbreken men zijn prediking mede aansprakelijk stelde.
verminderde zijn aanzien. Tweemaal veroordeelde een Engelsche
synode in 1382 verschillende zijner dwalingen. Hij trok zich nu
in zijn pastorie terug. waar hij zijn hoofdwerk schreef. Trialogus.
samenspraak tusschen de waarheid. de leugen en de voorzichtigheid.
(t 1384).
Dogmatisch huldigt Wiclef een pantheïstisch realisme en fata~
lisme en een absoluut praedestinatianisme. (Bradwardine § 135. 3°.)
leder schepsel is God. Alles geschiedt met een absolute noodzake~
lijkheid. ook de handelingen van God en het kwade. Sommigen zijn
tot de glorie bestemd en de zonde schaadt hen niet; anderen tot de
verdoemenis en hun gebed heeft geen waarde. De Kerk is de
(onzichtbare) gemeenschap der gepredestineerden; daarom is de
excommunicatie niet geoorloofd zonder een bijzondere openbaring.
De H. Schrift. die in het Engelsch vertaald werd. is de eenige bron
van het geloof en ook het richtsnoer voor wereldlijke aangelegen~
heden (De veritate S. Scripturae). Iedere uitverkorene is priester;
de taak der geestelijken is alleen het Evangelie te verkondigen. De
Paus is niet het hoofd der Kerk. eerder de anti~christ; zijn helpers
zijn de monniken. (De potestate papae.) Als de geestelijken zich
misdragen. moet de koning "evangelische heerschappij" over hen
uitoefenen. (De officio regis.) Een geestelijke of wereldlijke over~
heid heeft geen macht of recht op bezit. als zij in staat van doodzonde is. De Kerk moet tot de apostolische armoede teruggevoerd
worden en daarom moeten de wereldlijke vorsten haar goederen in
beslag nemen. Dan verwerpt hij het vormsel. de biecht. het
H. Oliesel. de H. Mis en de transsubstantiatie (Christus is slechts
moreel in de H. Eucharistie tegenwoordig). het priesterschap. den
aflaat. het celibaat. den eed in wereldlijke dingen. - Het concilie
van çonstanz veroordeelde deze leer in 45 artikelen (Denz. 581625) en verordende zijn geschriften te verbranden.
Om zijn ideeën te verkondigen zond hij "arme priesters". geestelijken en leek en uit. die barrevoets rondtrokken. scherp den Paus. de
hierarchie en het wereldlijk bezit der Kerk aanvielen en in Midden~
Engeland veel aanhang vonden. Men gaf hun den reeds vroeger
voorkomenden naam van L 011 a r den (onkruidzaaiers. lollium). Zij
hadden ook een sociaal program van terugkeer naar een meer een66
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voudige levenswijze. Sedert de regeering van Hendrik IV (13991413) begon de burgerlijke overheid ook met de doodstraf tegen
hen op te treden, (De comburendo haeretico, 1400; voor het eerst
de doodstraf tegen ketters in Engeland); dan verdwijnen zij lang~
zamerhand, maar een eeuw later, in den protestantschen tijd, zullen
hun tendenzen zich weer openbaren.
2°, Het Hussietisme 1 is de dwaling van Wiclef. zooals zij zich
in Bohemen onder de daar heerschende tijdsomstandigheden en
nationale invloeden ontwikkelde, een religieus-sociale beweging.
Bohemen was een onder het Duitsche rijk behoorend koninkrijk,
dat tot de 12e eeuw uitsluitend bewoond werd door de Slavische
Tscechen. Toen begon de kolonisatie der Duitschers, die hun eigen
taal en gebruiken behielden en ver in de minderheid bleven, maar
cultureel hoog er stonden dan de oorspronkelijke bevolking en
daarom veel invloed hadden, ook in de Kerk en aan de universiteit,
wat de Tscechen moeilijk konden verdragen. Onder Karel IV,
koning van Bohemen en keizer van het Duitsche rijk (1347-78),
blo~ide het land machtig op. Hij stichtte de universiteit van Praag
(1348), de eerste in het Duitsche rijk, die weldra 6 à 7000 studenten
telde. De sociale verhoudingen waren echter niet gunstig: de
heer~n, aan wie het land grootendeels behoorde, waren rijk, de
boeren arm. Een schitterende uiterlijke glans omstraalde de Kerk
in de tweede helft der 14e eeuw, Een derde of vierde van den
bodem behoorde haar toe; talrijk waren de kloosters en kerken;
het getal der geestelijken kan men op 15 à 20.000 schatten. Maar
diep Was de godsdienst bij het volk niet doorgedrongen, terwijl
telkens klachten weerklonken over de onwetendheid, de weelde, de
zedeloosheid en het gebrek aan plichtsvervulling bij de geestelijken,
die daarom bij de geloovigen niet in aanzien stonden. De invloed
van de wereldlijke heeren op de benoemingen is hier een der
hoofdoorzaken. Toch heeft men de misstanden overdreven, zooa!s
1 Joh. Hus et Hier. Pragensis Historia et Monumenta, ed. F 1. 111 Y r 1 c u s,
2 Bde Neuremb. 1558. - Joh. Hus Opera omnia, ed. W. F I a I s h a n s e.a.,
1-111. Praag 1903/08. - J. Los e r t h, Hus u. Wiclif, Mn. 2 1925. - F. L ü t zo w,
The Life and Times of Master J. H., Lo. 1909. - D. Sc haf f, John Hus, N. Y.
1915. - J. Her ben, J. H. and his followers, Lo. 1926. - A. H a u c k, Studien
zu J. H., Lz. 1916; K. G. Deutschlands V. - F. Pij per, Joh. Hus, Ned. Arch.
v. Kerkg. 13 (1916), 1. - P. Moncelle, Huss, Hussites, D. Th. VII. E. A man n, }éröme de Prague, D. Th. VIII. - Hef. - L. VII, 110--167;
251-363. - J. M ü 11 e r, Gesch. der böhmischen Brüder I. 1400--1528, Hernhut 1922. - Fr. v 0 n Be z 0 I d, Z. Gesch. des Hussitentums, Mn. 1874,
K. Sigismund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten, 3 Bde Mn. 1872/77. A. N e u man n, Quellen zur Geschichte der Geistlichkeit vor u. zur Zeit des
Hus, Olmütz, 1927.
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latere onderzoekingen (Neumann) hebben aangetoond. Ook sporen
van vroegere ketterijen, met name van de Waldenzen, waren blijven
voortleven.
Het ontbrak niet aan waarschuwende stemmen. Boetepredikers :
de Augustijner-koorheer Koe n r a a d van Wal d h a u sen
(t 1369), de aartsdiaken Militsch van Kremsier (t 1374),
de kanunnik Matthias van Jannow (t 1394) traden op en
maakten indruk bij het volk. Ten onrechte heeft men hen voorloop ers van Hus genoemd, want zij bleven ten slotte op kerkelijken
bodem. Maar zij verbreidden een gevaarlijk mysticisme. Als
profeten verkondigden zij de komst van den Anti-christ en het
naderend einde der wereld, wat bleek uit het verderf der Kerk,
dat in schrille kleuren werd afgeschilderd; scherp vielen zij de
geestelijken en monniken aan. Zij ijverden voor de dagelijksche
H. Communie. De bisschoppen van Praag namen ook wel hervormingsmaatregelen, die echter niet werden uitgevoerd. Karel IV
had hen gesteund, maar van zijn zoon en opvolger Wen zei
(1378-1419; in 1400 als keizer door de keurvorsten afgezet), die
den aartsdiaken, den H. Joh annes N epo m u k 1, om zijn
krachtige verdediging der kerkelijke rechten (niet zeker om het
bewaren van het biechtgeheim) liet ter dood brengen (1393), was
niet veel te verwachten.
Door Boheemsche studenten, die in Oxford gestudeerd hadden,
vooral sedert het huwelijk van Wenzeis zuster Anna met koning
Richard van Engeland (1382), waren de geschriften van Wiclef
in Bohemen bekend geworden en maakten er opgang, ook aan de
universiteit, vooral bij de Tscechische professoren, niet zoozeer bij
de Duitsche. Deze waren nominalisten, terwijl de eerste realisten
waren. In 1403 en 1408 veroordeelde de universiteit 45 stellingen
van Wiclef. Naast Hieronymus van Praag was Jan Hus een der
vurigste aanhangers van Wiclef. In 1369 uit een arme boerenfamilie geboren, was hij in 1402 professor en rector der universiteit
geworden en in 1403 predikant aan de aanzienlijke Bethlehemskapel te Praag. Hij was een priester van ongerepten levenswandel
en ascetisch uiterlijk, van het oprechte verlangen bezield om de
misstanden op te heffen, maar wiens kracht als van de bovengenoemde reformatoren meer bestond in het hekelen van misbruiken dan in het aangeven van positieve middelen tot verbetering. Noch een geleerde, noch een oorspronkelijk denker, heeft hij
1 W. Fr i n d. Der hl. Joh. von Nepomuk. Warnsdorf 1929. (verdedigt hem
als slachtoffer van het biechtgeheim).
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al zijn onkerkelijke opvattingen. dikwijls letterlijk. aan Wiclef
ontleend. zonder dezen echter in alles te volgen (o.a. niet in de
Eucharistie~leer) en alle consequenties te trekken; wel gaf hij er
een eigen karakter aan. Niet altijd is hij eerlijk en betrouwbaar in
zijn uitlatingen; maar een man van hartstochtelijke. dweepende
welsprekendheid •. met hart en ziel aan het Slavendom gehecht. wist
hij het Tscechische volk mee te sleepen.
Niettegenstaande zijn scherpe prediking tegen de misstanden
bij den clerus en zijn Wiclefietische opvattingen. genoot Hus aan~
vankelijk het vertrouwen van Sbinko. den a. b. van Praag. maar in
1408 werd hij door hem ter verantwoording geroepen. Onder~
tusschen had echter koning WenzeI zich aangesloten bij het con~
cilie van Pisa en diens Paus Alexander V. waarbij de Tscechen
hem volgden. Maar de aartsbisschop. de Duitsche geestelijkheid en
de universiteit. waar de Duitschers in de meerderheid waren. bleven
trouw aan Gregorius XII. Ten gevolge van de anti~Duitsche maat~
regelen van WenzeI verlieten de Duitsche professoren en studenten
de universiteit en stichtten die van Leipzig (1409). Praag verloor
voor immer zijn beteekenis en werd een Tscechisch~nationale
instelling. Hus. die bij den koning en de koningin in hooge gunst
stond. werd voor de tweede maal rector en trad nu veel stout~
moediger op. Het Wiclefisme scheen te zullen triomfeeren. Doch
nu sloot ook Sbinko zich bij Alexander aan (en later bij
Johannes XXIII) en gesteund door de voornaamste leden der
universiteit wist hij van Alexander machtiging te verkrijgen. om
tegen de dwaling op te treden. Hij' liet 200 Wiclefietische
geschriften verbranden en sprak den ban over Hus en zijn aan~
hangers uit (14 IO). Het volk koos partij voor Hus en een oproer
brak uit te Praag. waar de bisschop bespot en de geestelijken
mishandeld werden. De koning hield Hus de hand boven het hoofd,
die zijn prediking voortzette. nu direct tegen het pauselijk gezag.
In 1411 had Johannes XXIII een kruistocht uitgeschreven tegen
Ladislaus van Napels. die Gregorius XII steunde. en een aflaat
aan de deelnemers verleend. Hus predikte tegen dien aflaat en
noemde den Paus den Antichrist. Dit bracht de scheiding: het volk
bleef hem aanhangen. maar de meerderheid der universiteit en der
Tscechische geestelijkheid verklaarde zich tegen hem. ook de
koning. die hem bevel gaf Praag te verlaten (1412).
Hus verbleef nu op de burchten zijner adellijke vrienden. vooral
te Kozi Hradek. waar later de stad Tabor ontstond. zonder zich
aan ban en interdict te storen, appelleerend op Christus als den

69

§ 140. De dwalingen van Wiclef en Hus.
oppersten rechter. In deze jaren schreef hij zijn hoofdwerk: De
Ecclesia. Hij leert: de Kerk. het mystieke lichaam van Christus.
bestaat slechts uit gepraedestineerden. Christus alleen is haar hoofd.
het pausschap is een menschelijke instelling. De H. Schrift en de
wet van Christus vormen den eenigen geloofsregel; de pauselijke
wetten hebben slechts kracht. in zoover zij met de H. Schrift over~
eenstemmen. Slechte geestelijken. die den armen Christus niet
navolgen. zijn niet gepraedestineerd. behooren dus niet tot de Kerk
en het is plicht hun weerstand te bieden. De geestelijke en wereld~
lijke overheid. die in doodzonde is. heeft geen autoriteit (en recht
op bezit). Dan verwerpt hij verschillende kerkelijke instellingen
(aflaten enz.). In tegenstelling met Luther legt hij sterk den nadruk
op de goede werken.
Steeds meer breidde het aantal zijner aanhangers zich uit. De
verwarring nam toe en Wen zeI en Sigismond, zijn broeder en
opvolger als keizer. konden niet langer toeschouwers blijven. Daar
Hus zijn rechtgeloovigheid bleef betuigen. gaven zij hem den raad
naar Constanz te gaan en zich daar te rechtvaardigen. De in
Bohemen alom gevierde ging. in de overtuiging niet alleen. dat hij
zich rechtvaardigen zou. maar ook. dat hij het concilie tot zijn
opvattingen zou bekeeren. Hij ontving een geleidbrief van Sigis~
mond. die hem veiligheid op de reis waarborgde. geen onschend~
baarheid. Mondeling beloofde de keizer bovendien vrij gehoor en
vrijen terugkeer. ook. zoo als Hus beweerde. als hij zich aan het
concilie niet onderwierp. Mocht Sigismond dit bedoeld hebben.
dan was hij zijn bevoegdheid te buiten gegaan: hij kon een ketter
geen straffeloosheid waarborgen en het concilie zou aan zulk een
toezegging niet gebonden zijn 1. Hus trad te Constanz uitdagend
op; hij stoorde zich niet aan het verbod van preeken en mislezen
en werd eenige weken na zijn aankomst als verdacht van ketterij
gevangen genomen. Bij de herhaalde ondervragingen bleef hij zich~
zelf niet altijd gelijk; zijn dwalingen waren evident. Het concilie
heeft tot het laatste toe gepoogd zijn persoon te redden. doch Hus
bleef halsstarrig volhouden. zich van geen dwaling bewust te zijn
en dat hij niet uit de Schrift weerlegd was. Daarom werd hij in de
14e zitting na aflezing zijner bovengenoemde dwalingen in 30
stellingen (Denz. 627-56) als ketter veroordeeld en nog denzelfden
dag verbrand (6 Juli 1415). Kalm. zonder vrees. biddend is hij den
1 J. Co r n e Ii s sen, De trouw der Katholieken tegenover .. Ketters", NiJm .•
Utr. 1930.
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dood ingegaan. Deze moed. door de faam nog grooter geworden.
maakte hem in de oogen van het volk tot een martelaar.
Ook zijn vriend Hieronymus van Praag. fanatieker nog dan hij.
die vrijwillig naar Constanz was gekomen. eerst zijn dwalingen
afzwoer. doch later weer herriep. onderging even standvastig
hetzelfde lot (1416).
3°. De dood van Hus bracht een reeds lang steeds meer
groeiende beweging tot uitbarsting. waarbij Wiclefietische leer~
stellingen. godsdienstig fanatisme. haat tegen de onwaardige
geestelijkheid. fel nationalisme. vooral ook sociale ontevredenheid
te samen werkten. Nadat Hus naar Constanz was afgereisd. had
een zijner leerlingen in Praag verkondigd. dat tot het volledig ont~
vangen van het H. Sacrament des altaars de H. Communie onder
beide gedaanten noodig was en verschillende pastoors begonnen
den kelk ook aan leeken te geven. wat Hus later goedkeurde. maar
het concilie van Constanz in de 13e zitting verbood. Dit veroor~
zaakte reeds twisten en de op zich niet belangrijke quaestie werd
een leuze. waaronder de Hussieten zich vereenigden (Utraquisten.
sub utraque specie). Toen de dood van Hus te Praag bekend werd.
brak een oproer uit. waarbij talrijke anti~Hussietische priesters
mishandeld en gedood werden. Wenzel deed niets daartegen. mede
ook uit naijver tegen zijn broeder Sigismond. Er vormde zich een
bond van Hussietische edelen. naar het heette om de vrije predi~
king van het evangelie te verdedigen. praktisch om zich van het
kerkelijk goed meester te maken. waartegen een veel kleinere bond
van katholieke edelen stond. Steeds dreigender werd het gevaar
van een burgeroorlog. tot WenzeI besloot in te grijpen. Maar het
was reeds te laat. In den zomer van 1419 werd bij Austi. later
Tabor genaamd. een Hussietische godsdienstoefening gehouden.
waaraan meer dan 40.000 menschen deelnamen uit geheel Bohemen
en Moravië. Eenige dagen later (20 Juli). na een zgn. kelkprocessie.
bestormde een bende onder leiding van Jan Zizka het stadhuis te
Praag en wierp 7 raadslieden uit het venster: het was het sein
tot de bloedige en wreede Hussietenoorlogen. Wen zeI werd van
schrik door een beroerte getroffen en als koning van Bohemen
opgevolgd door Sigismond. die troepen uitzond. maar den toestand
niet meester kon worden.
De Hussieten vormden de meerderheid in het land. maar splitsten
zich spoedig in twee partijen. de gematigden (de burgers en de
universiteit). die de 4 Prager artikelen aannamen (1420) en prak~
tisch alleen den eisch van den leekenkelk handhaafden (Calix-
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tijnen) en het gebruik der Tscechische taal in de liturgie. en de
radikalen onder Zizka en later onder Prokop (Taborieten). die
de leerstellingen van Wiclef toepasten. alles wat niet in den bijbel
stond. verwierpen. communisme. volkomen gelijkheid der standen
en opheffing van alle onderdanigheid predikten. kerken en
kloosters plunderden. dorpen verwoestten. geestelijken en
duizenden anderen vermoordden. Het Taborietenlied. dat begon
met de woorden: "gij. die kinderen Gods zijt". eindigde: "slaat toe.
slaat toe. laat niemand in leven." Zij vormden de schrik ook van de
naburige landen. waar hun invloed eveneens gevaarlijk werd en ver~
sloegen meermalen de tegen hen afgezonden legers. o.a het kruis~
tochtleger van 100.000 man onder begeleiding van den pauselijken
legaat kardinaal Cesarini (1431). Met geweld waren zij niet te
overwinnen en daarom bracht Sigismond hen in verbinding met
het concilie van Bazel. Na langdurige onderhandelingen werden
de Compactata van Praag gesloten (1433). waarin het concilie tot
de uiterste grenzen der toegevendheid ging en den leekenkelk voor
Bohemen en Moravië toestond. onder voorwaarde. dat het volk
onderricht werd. dat Christus onder elk van beide gedaanten
geheel tegenwoordig is. De gematigde Utraquisten stemden daarin
toe. niet de Taborieten. die den strijd voortzetten. doch door de
verbonden gematigde Utraquisten en Katholieken verslagen
werden (1434). De Compactata werden nu tot rijkswet verheven
( 1436). doch in 1462 door Pius 11 opgeheven. omdat de voor~
waarden niet onderhouden werden en zij eerder de ketterij begun~
stigden. De Taborieten gingen langzamerhand gedeeltelijk over
in de vreedzame vereeniging der B 0 h e ems c h een Mor a~
v i s c heb roe der s (1457). die zich later met de Lutheranen
vermengden. Radicale elementen werkten nog door in Duitsch~
land bij het begin der reformatie. Herhaaldelijk ontstonden twisten
tusschen de Katholieken en de gematigde Utraquisten. die ten
slotte gedeeltelijk tot het Protestantisme overgingen.

§ 141. Kloosterhervormingen. 1 De Moderne devotie.
10 • De toestand der Kerk is niet zoo somber als de uiterlijke
geschiedenis zou doen vermoeden. Allerwege klinkt de roep naar
"hervorming in hoofd en leden" en het ontbreekt niet aan krachtige
1
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pogingen om deze door te voeren. Meer onmiddellijk blijkt dit uit
de hervorming der oude kloosterorden en het ontstaan van nieuwe
religieuse vereenigingen. Evenals de wereldgeestelijkheid waren
in de 14e eeuw ook de meest~ kloosterorden in verval geraakt. De
tucht was verslapt, weelde en rijkdom waren er binnen gedrongen;
in verschillende kloosters was het gemeenschappelijk bezit tusschen
de kloosterlingen verdeeld. De Zwarte dood had in sommige orden
groote verwoestingen aangericht en om de leemte aan te vullen
nam men te gemakkelijk nieuwe leden aan. Ook het commende~
wezen werkte noodlottig. De meeste kloosterorden, niet zelden mede
onder invloed der Moderne devotie, werden hervormd door den
terugkeer tot den oorspronkelijken regel en ook door zich aan den
tijdgeest, het opkomende humanisme, aan te passen. Zij beoefenen
niet zelden wetenschap en kunst, terwijl minder de nadruk op
lichamelijke versterving gelegd wordt, meer op het werken aan het
zielenheil. Deze geest treedt vooral in het licht bij de Broeders van
het gemeene leven, die den overgang vormen tot de moderne
kloosterorden.
2°. De hervorming der oude kloosterorden. a. De Benedictijnen.
Benedictus XII had in 1336 hervormingsmaatregelen voor de
geheeIe orde vastgesteld en haar in 36 provincies verdeeld (Con~
stitutie Summi M agistri; Benedictina), maar zij hadden geen
blijvend succes door de zelfstandigheid der afzonderlijke huizen.
Duurzamer was de vorming van verschillende congregaties, die in
alle gestrengheid den ouden regel handhaafden en ook de weten~
schap beoefenden. Die van O. L. Vrouw van den Olijfberg (de
Monte Oliveto, Ol i vet a n en) gesticht door den H. Bernardus
Tolomei, een vroegeren professor te Siena (t 1348), omvatte in de
15e eeuw meer dan 100 kloosters. Een soort vrouwelijke tak der
Olivetanen vormden de Oblaten van de H. Fr anc i s c a Rom a n a
(t 1440), een adellijke Romeinsche weduwe, die zich ook voor
opvoeding en armenzorg verdienstelijk maakte 1. Een andere con~
gregatie werd gesticht door L 0 d e wij k Bar b 0, den abt van
St. Justina te Padua (1412), die in haar bloeitijd 200 kloosters
omvatte, waaronder Monte Cassino, terwijl in Spanje de con g r e~
gat i e van Val I a dol i d geleidelijk alle Benedictijnerkloosters
opnam. In Zuid~Duitschland ging een hervormingsbeweging uit
van het klooster Melk (sedert 1418), maar meer beteekenis kreeg

1

Be r t hem - Bon t 0 u x, S.e Françoise Romaine et son tem ps, P. 1931.
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de congregatie van Bursfeldl (sedert 1438; Joh. Rode),
die later 136 mannen~ en 42 vrouwenkloosters telde. De pauselijke
legaat Nicolaas van Cusa en vooral de Windesheimer Johannes
Busch werkten aan deze hervorming mede. b. Ook voor de Cister..
cienzers werden door Benedictus XII hervormingsmaatregelen
uitgevaardigd (1335). In ons land vormde zich de congregatie van
Sibculo (1406). c. Alleen de Karthuizers hadden den goeden geest
weten te bewaren (in 1501 191 kloosters, waaronder 7 voor
vrouwen). d. De Bedelorden leverden de groote volks~ en boete~
predikers der latere M. E. en de ondernemende missionarissen, die
naar China en Indië en later naar W est~Afrika en Amerika
trokken. Maar ook bij haar was de tucht verslapt; er heerschte
strijd tusschen observanten en conventueelen. Bij de Dominicanen 2
was in de 14e eeuw de tucht verslapt, en zwaar hadden zij
geleden door het Westersche schisma, dat de orde in twee par~
tijen met 2 generaals verdeeld had. De generaal Ra y m 0 n d van
Cap u a voerde (sedert 1388) zooveel mogelijk de strenge obser~
vantie in, maar liet aan de afzonderlijke kloosters de vrijheid haar
al of niet te aanvaarden, terwijl in Duitschland Koe n r a a d van
Pruisen (t1426) en Joh. Nider (t1438) voor de hervorming
werkzaam waren. Later ontstonden verschillende congregaties
van observantenkloosters : de Lombardische (1418), de Toscaan..
sche (1493), vooral ook de Ho 11 a n d s c h e con g reg a tie 3,
gesticht door Joh. U ten h 0 v e ( 1464) , die 67 mannen~ en
9 vrouwenkloosters telde, ook in Duitschland, Frankrijk en in
België; in 1514 vormde zich in Frankrijk de Gallische congre..
gatie. Sixtus IV verleende aan de geheele orde het privilege,
dat de afzonderlijke huizen vaste goederen mochten bezitten
(1475), wat de Lombardische en Toscaansche congregatie niet
aannamen.
In de Franciscanerorde 4 ontstond een gezonde observantie..
richting, die, de excessen der Spiritual en vermijdend, de onder..
1 U. Be r I i è re, Les origines de la Congregation de Bursfeld, Rev. Bénéd. 12
(1895), 481, 550. - V. Red Ii c h, Joh. Rode, Beiträge z. Gesch. d. alten
Mönchtums u. d. Bened. ordens 11 (1923). - P. V 0 I k, Die Generalkapittel
der Bursf. Kongr., t.a.p. 14 (1928).
2 B. Rei c her t, Jh. Meyer (t 1485), Buch der Reformacio Prediger Ordens,
QueUen u. Forschungen z. Gesch. d. Dominikanerordens in Deutschland 2, 3
(1909). - F. B ü n g e r, Beitr. z. Gesch. der Provinzialkapittel u. Provinziale
d. Dom. ordens, t.a.p. 14 (1919). - 3 G. Me ij e r, Een Hollandsche klooster~
hervorming in de 15e eeuw, De Kath. 146 (1914), 113.
4 F. van den B 0 r n e, De observantie-beweging en het ontstaan der
provincie Germania inferior (1529), Coll. Franc. II (1931) 133.
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houding van den regel op den voorgrond stelde, als een bewuste
reactie tegen de in de 14e eeuw ingetreden verslapping. De groote
meerderheid. de Conventueelen. was echter in den beginne van
deze strenge observantie afkeerig. In 1373 kregen de Observanten
in Italië. geleid door Paulus van Foligno (sedert 1368). toe~
stemming eigen kloosters te vormen. De Observanten van Frankrijk
verkregen in 1415 van het concilie van Constanz een zekere zelf~
standigheid. in het bijzonder het recht een eigen vicarius generalis
te kiezen. In 1416 ontstond de Keulsche Observanten~congregatie.
met als eerste klooster Gouda. Krachtig werkten voor de observantie
de groote predikanten Bernardinus van Siena. Joh. v.
Cap i s t I' a n 0, en in ons land Joh. B I' U g man 1. Pogingen tot
vereeniging van Observanten en Conventueelen mislukten; Leo X
bracht de definitieve scheiding door beiden een eigen minister
generalis te geven (1517).
Ook in de Carmelietenorde ontstonden observantencongregaties,
waarvoor de generaal Joh. SOl' e t h ijverde (t 1471). Bij de
Augustijner~Eremieten zijn de voornaamste observantencongre~
ga ties de Lombardische, die van Genua en de Duitsche (1423).
3°. Van de nieuwere stichtingen zijn te noemen de Cellebroeders
(cella, grafkamer, Arme broeders, Alexianen, naar hun patroon),
in het midden der 14e eeuw tijdens de zware pestziekten ontstaan
in de Nederlanden, en later uitgebreid in Duitschland, tot ver~
pleging der zieken en begrafenis der dooden. Aanvankelijk leefden
zij in gemeenschap zonder geloften; later namen zij den regel van
S. Augustinus aan; ook de Cellezusters of zwarte zusters. - De
Jesuaten (naar hun groet: Geloofd zij Jezus Christus), een andere
leekencongregatie. door den koopman den Z. Joh. Colombini
gesticht. stelden zich eveneens ziekenverpleging en armenzorg ten
doel en volgden ook den regel van S. Augustinus. - De Hieronymieten (kluizenaars van den H. Hieronymus. leeken) • vormden
zich in de 14e en 15e eeuw in Italië en Spanje in vier congregaties;
zij volgden in hoofdzaak den regel van S. Augustinus. en !>eoefen~
den de wetenschap. - De Minimi werden gesticht door S. F I' a n~
cis c u s van P a u I a (Calabrië. t 1507) en in 14 74 door Sixtus IV
bevestigd; zij leidden een streng leven en hadden in hun bloeitijd
450 mannen- en 14 vrouwenkloosters in Italië. Spanje en Frankrijk. - De orde del' Birgittijnen of van den H. Verlosser. ge~
sticht door de H. Birgitta (§ 136. j) en verder ontwikkeld door
1 W. Mol I. }oan. Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de
XVe eeuw. 2 dl. Amsterdam 1854. - P. Sc h I a g e r. Joh. Brugman. Der Kath.
3 F. (24) 1902.322; 4 F. 5 (191O).
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haar dochter, de H. Catharina (t 1381), heeft veel ontleend aan
den regel der Cisterciënzers; zij had dubbel kloosters onder een
abdis, in den geest van Fontevrault (+ 80 in den bloeitijd; het
hoofdklooster te Wadstena in Zweden), en heeft in de Noorde~
lijke landen veel gedaan voor het godsdienstig volksonderricht en
de cultiveering van den bodem.
4°. Maar de meest vruchtbare godsdienstige beweging in deze
periode is ongetwijfeld de Moderne devotie 1. Zij heeft in de 14e en
15e eeuw een diepgaanden invloed uitgeoefend en vormt den overgang tot de nieuwere spiritualiteit. Haar vader is Geert Grootet in
1340 te Deventer geboren als zoon van den schepen Werner Groote
(§ 142, 2°). Te Parijs werd hij tot magister artium gepromoveerd,
waarna hij zijne studiën nog eenigen tijd te Praag voortzette, en
de grondslagen legde van die universeeIe kennis, waarvan zijn
geschriften getuigen en welke zijn vrienden bewonderden. In het
bezit van twee rijke praebenden, "wandelde hij aanvankelijk op
de wegen der wereld". Doch de vermaning van een vromen kluizenaar, een ernstige ziekte, maar vooral de invloed van zijn vriend
Hendrik van Kalkar (§ 136, 2°), deden hem de ijdelheid der wereld.
sche dingen inzien. Hij deed afstand van zijn praebenden, en twee
jaar lang leidde hij een streng boetvaardig leven in Munninkhuizen.
Misschien bezocht hij met zijn vriend Jan Cele vandaar uit Ruus~
broec te Groenendaal. Maar de natuur en de genade bestemden
hem meer voor het actieve dan voor het contemplatieve leven. Op
aanraden zijner vrienden ging hij zich aan het predikambt wijden.
G. Del p rat, De broederschap van Geert Groote, Arnhem 2 1856. J.I'cA c quo y,
Het klooster te Windesheim en zijn invloed, 3 dl. Utr. 1875/80. - A. H y m a,
The Christian Renaissance. A history of the .. Devotio Moderna", Grand Rapids,
Michigan 1924. The influence of the Devotio moderna, Ned. Arch. v. Kerkg.,
19 (1926), 276. - E. deS c h a e p d r Ij ver, La "Devotion moderne", Nouv.
Rev. Theol. 54 (1927), 742. - J. de Jon g, Het karakter en de invloed der
.. Moderne devotie", H. T. 4 (1925). 26; Een Nederlandsche godsdienstige
beweging: de .. Moderne devotie", Ned. Kath. St. 28 (1928), 99, 138. G. S m i t s, David van Augsburg en de invloed van zijn Profectus op de
Moderne devotie, Coll. Franc. Neerl.. J, 171. - M. van Rh ij n, De bekeering
van G. de Groote, Ned. Arch. v. Kerkg. 19 (1926), 159. - W. M u I der,
De brieven van G. G. als spiegel van den tijd, Versl. Hist. Genootschap te
Utrecht, 1930, 4. - B. Her mes dor f, G. G. en zijn verhouding tot recht en
rechtsspraak, H. T. 9 (1930) 109. - Sr. Mar i e Jo s e p h a, Das geistliche
Lied der Devotio moderna. Ein Spiegel Niederländisch-Deutscher Beziehungen,
Utr. Nijm. 1930. - T. B roe der s, G. G. en zijn invloed op het onderwijs,
Tilburg 1931. - J. Hu y ben, De verspreiding der Ned. spiritualiteit in het
buitenland in de XJVe en XVe eeuw, O. G. E. 4 (1930) 168. - M. Mee r ten s,
De godsvrucht in de Nederlanden naar handschriften van gebedenboeken der
XVe eeuw, J. Br. Nijm. 1930.
1

K. G ru b e, Gerhard Groot u. seine Stiftungen, Keulen 1883. -
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In 1380 werd hij door Floris van Wevelinkhoven. b. van Utrecht.
tot diaken gewijd; het priesterschap achtte hij zich niet waardig.
Hij ging nu de voornaamste Nederlandsche steden bezoeken.
overal het evangelie van boetvaardigheid predikend. in den geest
van Johannes den Dooper ... de bijl leggende aan den wortel van
den boom::,~!~}~~::J~..~"i~,:,erlan~~~hristus .na
te volgen .~BS s@flVWelspr~dfiii een geweldige
kracht !!MIIIS van zijn persoonlijkheid zijn uitgegaan, want overal
verdrong het volk zich om hem te hooren. En het had blijvende
werking. omdat hij ook zelf in beoefening bracht. wat hij anderen
leerde: .. docuit sancte vivendo". Ook voor priesters trad hij
herhaaldelijk op en zijn scherpe Sermo de focaristis bv. toont
duidelijk genoeg, hoe hij hun zonden van simonie en concubinaat
niet spaarde. Ook ketters kon hij niet dulden (malleus haereti~
corum). Meer dan sommige overdrijvingen wekte de waarheid
zijner woorden de ontevredenheid van eenige geestelijken op, die
den bisschop van Utrecht wisten te bewegen den diakens het
preeken te verbieden (1383). Hoe zwaar het hem ook viel. Groote
onderwierp zich De laatste maanden. die hem nog restten. bracht
hij te Deventer door, waar hij na het bezoek bij een door depE!st
aangetasten vriend zelf als slachtoffer der ziekte viel (1384), nog
voordat een antwoord op zijn appèl aan P. Urbanus was ingekomen.
Van deze kortstondige werkzaamheid is een diepe godsdienstige
~eweging uitgegaan, die door zijn leerlingen zich verbreedde: de
.. Moderne devotie". ..Modern" beteekent volgens de schrijvers
van dien tijd: hedendaagsch, thans heerschende; .. devotie" wordt
het best vertaald door .. ynnigheit". "Moderne devotie" is dus het
in de 14e en 15e eeuw in ons land heerschende en van daaruit ook
elders verbreide streven naar innerlijkheid. naar een vuriger,
dieper godsdienstig leven. Zij was geen geweldige volksbeweging.
meer een strooming van stille, ernstige vroomheid, die op de eerste
pÎááts vernieuwing van den kloostergeest bewerkt heeft, doch ook
de eenvoudige burgers beïnvloedde, aan wie voorlichting en leiding
gegeven en voor wie religieuse geschriften in de volkstaal werden
samengesteld. Drie religieuse stichtingen zijn van haar uitgegaan:
a. De Zusters van het gemeene leven. 1 Waarschijnlijk reeds in
1 W. K ü h Ier, Joh. Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen, Rott. 1908
(P. Ge u r t s, Gestalten en gedachten 4, 164); Levensbeschrijvingen van devote
Zusters te Deventer, A. A. U. 36 (1919), 1. - D. de Man, Hier beginnen
sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren, Den Haag 1919. - J. van
S lee, Het necrologium en cartularium van het convent der reguliere kanunnikessen te Diepenveen, A. A. U. 33 (1908), 318.
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1374 had Groote zijn huis te Deventer afgestaan aan eenige arme,
vrome vrouwen, om God daar in vrede te dienen; 5 jaar later
stelde hij een soort constitutie voor haar op. Eigenlijke klooster~
zusters waren zij niet; kloostergeloften legden zij niet af en zij
konden het huis dus verlaten; maar zoolang zij er verblijf hielden,
waren zij verplicht tot kuischheid en tot gehoorzaamheid aan een
door haar zelf gekozen "meistersche". Geld inbrengen mocht
niemand; iedere zuster, die er de kracht toe had, moest leven van
den arbeid harer handen. De eigenlijke bloei begon, nadat in 1393
Johannes Brinckerinck, een vriend en geestverwant van Groote,
aan het hoofd der stichting geplaatst was. In de eerste helft der
15e eeuw ontstonden er 87 huizen, verreweg voor het grootste
deel in de Nederlanden. Om dezelfde aanstonds aan te halen
reden, waarom de Broeders een klooster van Augustijner koor~
heeren stichtten te Windesheim, richtten de Zusters op aanraden
van Brinckerinck een klooster op te Diepenveen, waar zij den regel
aannamen der Augustijner~kanonikessen. De meeste zusterhuizen
zijn geleidelijk tot deze orde of tot die der Tertiarissen van den
H. Franciscus overgegaan, werden dus in eigenlijken zin zuster~
kloosters.
b. Het initiatief tot de vereeniging der Broeders van het
gemeene leven 1 (Fratres vitae communis, ook bonae voluntatis,
kogelbroeders, naar hun kogelvormige hoofdbedekking, Hierony~
musbroeders) is uitgegaan van F10rens Radewijns, magister artium
van Praag, die door Groote tot het geestelijk leven bekeerd was,
zijn praebende te Utrecht opgaf en vicaris werd van de S. Lebuinus~
kerk te Deventer, om meer in de nabijheid van zijn meester te
wonen; het werd, na aanvankelijke aarzeling, door Groote goed~
gekeurd en na zijn dood verwezenlijkt. De Broeq~rs (in ieder huis
in meerderheid priesters, dan clerici, leekenbroeders en familiares)
leidden een gemeenschappelijk leven; hun doel was "vooruitgang
te maken in de zuiverheid des harten .... en al onze oefeningen te
richten op het gebed, de meditatie, de lezing, den handenarbeid,
waken, vasten". De dagorde was streng en practisch verschilde
de levenswijze niet van die der kloosterlingen; het eenige.onder~
scheid was, dat de Broeders zich niet door geloften voor eeuwig
t De algemeene werken: Del p rat, Ac quo y, H y m a. G. H ö ni n g,
Die Brüder des gemeinsamen Lebens u. ihre Zeit, Gütersloh, 1894. - E. Barn i kol, Studien zur Gesch. der Brüder vom gemeinsamen Leben, Tüb. 1917. M. S c hoe n gen, Jacobus Trajecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione
domus clericorum in Zwollis, Amsterd. 1908.
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verbo~den.

Het doel was wel hun geheele leven in hun staat te
blijven, doch in volkomen vrijheid, niet door geloften gebonden
(extra religionem). Zij waren dus vrij het huis te verlaten. maar
zoolang zij er verbleven, stonden zij onder gehoorzaamheid van
den rector. Hun instelling hield het midden tusschen een leekenvereeniging en een klooster, ook volgens hen het hoogere ideaal.
De handenarbeid, waarmee zij gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzagen, bestond vooral in het afschrijven van boeken. In
den loop der jaren hadden de Broeders 43 huizen: 15 in ons land,
18 in Duitschland, 1 in Polen, 9 in België. Ieder huis had zijn eigen
constituties, die echter in hoofdzaak met elkaar overeenkwamen.
Een zekere eenheid tusschen de Nederlandsche huizen werd
gevormd door het Colloquium Zwollense. waar de vertegenwoordigers der huizen eenmaal in het jaar bijeenkwamen en door de
jaarlijksche visitatie van twee rectoren. De groote verdiensten der
Broeders liggen op het gebied van de opvoeding en het onderwijs,
ofschoon niet dit, maar de eigen heiliging het oorspronkelijk doel
was. Doch als vanzelf werden zij in deze richting gewezen door
Groote, den geleerde en boekenliefhebber, en zijn vriend Jan
Cel e 1, den beroemden rector der Zwolsche school. De scholen,
waar zij vooral invloed uitoefenden, waren voorbereidende
inrichtingen voor het universitaire onderwijs, meest van 8 klassen,
;aar de ·vakken van het quadrivium, maar ook de H. Schrift, de
Vaders, moraal en wijsbegeerte gedoceerd werden. Op sommige
plaatsen hadden de Broeders zelf zulke scholen; elders gaven zij
les aan de bestaande stads- of kapittelscholen; dikwijls ook hadden
zij convicten voor studenten, meest toekomstige geestelijken, of
gaven hun geestelijke leiding. Het behoeft geen betoog. hoe heil~aam dit was in een tijd, toen er nog geen seminaries bestonden. De
belangrijkste scholen der 15e eeuw waren die van Zwolle. met
800-1000 leerlingen onder Cele, die van Deventer met 2200
leerlingen onder Hegius en die van Munster; daar ook hadden de
Broeders hun grootste huizen. De zgn. oudere humanisten en bijna
alle groote paedagogen en onderwijsmannen stonden met hen in
!lauwe verbinding. Opmerkelijk is het aantal beroemde mannen,
die van hen onderricht ontvingen of in hun huizen woonden:
Thomas van Kempen, Agricola, Copernicus, Nicolaas van Cusa,
Wessel Gansfort, Gabriel Biel, Erasmus, P. Adriaan VI.
1 M. S c hoe n gen. Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zu dem
Auftreten des Humanismus I, Fr. i. B. 1898.
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Het gemeenschappelijk leven der devoten, zonder door klooster~
geloften gebonden te zijn, herinnerde aan dat der Begharden en
Begijnen, die meermalen in verdenking van ketterij hadden gestaan
(§ 122, 5 0 ). Reeds Groote moest om deze reden de Zusters ver~
dedigen. De bisschop van Utrecht, die den Broeders goed gezind
was, vroeg het advies van den Benedictijnerabt Arnold van
Dikninge (Oren te) , dat gunstig luidde. Op het concilie van Con~
stanz werd de stichting aangevallen door den Groninger Domini~
caan Grabow, doch krachtig verdedigd door Vos van Heusden,
den prior van Windesheim, Gerson en d'Ailly; Grabow moest zijn
beschuldigingen herroepen, die later niet herhaald zijn. P. Euge~
nius IV gaf in 1431 den bisschoppen van Keulen, Munster en
Utrecht bevel er voor te zorgen, dat de Broeders in hun nuttigen
arbeid door niemand gestoord of belemmerd zouden worden.
c. Reeds Groote had zijn vrienden aangeraden aansluiting te
zoeken bij een bestaande kloosterorde, waar zij bescherming en
steun konden vinden en devoten, die er roeping voor gevoelden,
zich aan het beschouwend leven konden wijden; hij had hen
gewezen op de reguliere kanunniken van S. Augustinus. In 1387
was reeds een klooster te Windesheim 1 (bij Zwolle) gesticht; de
eerste kloosterlingen werden gevormd te Eemstein (bij Dordrecht),
een stichting van Groenendael. dat onder Ruusbroec de constituties van St. Victor te Parijs had aangenomen. De tucht werd er
volgens de oorspronkelijke gestrengheid onderhouden, maar zonder
overdrijving. Van Windesheim uit werden vele kloosters gesticht;
andere kloosters sloten zich er bij aan. In 1475 telde de Congre~
gatie van Windesheim 84 kloosters, waaronder 13 van vrouwen,
terwijl ongeveer 300 andere vrouwenkloosters min of meer onder
de leiding van Windesheim stonden. Groote verdienste heeft de
Windesheimer Jan Buseh, Zwollenaar van geboorte, de geschied~
schrijver zijner orde, die door Nicolaas van Cusa tot algemeen
visitator van de mannen- en vrouwenkloosters van den Augustijner~
regel in Duitschland werd aangesteld (1451) en in deze hoedanigheid ook de hervorming van Benedictijnen, Cisterciënzers, Praemonstratenzers beïnvloedde. Naar ,Frankrijk werden de Windesheimers in 1496 geroepen op aanraden van Standonk 2, geboortig
1 J. Bus c h, Chronicon Windeshemense; Liber de reformatione monasAcquoy. E. de Schaepteriorum, ed. K. Grube, Halle 1887. d r ij ver, De congregatie van W. gedurende de XVIe eeuw. Bijdr. tot de gesch.
25,26 (1924/25). - 2 A. Renaudet, Jean Standonk, un Réformateur CathoIique avant la Réforme, Bulletin de la société de I'histoire du Protestantisme
français, P. 1908, 5; Préréforme et Humanisme à Paris (1494-1517), P. 1916.
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uit Mechelen, leerling der Broeders van Gouda, rector der
Parijsche universiteit, een der grootste ijveraars voor de hervorming. Zij stonden onder leiding van Jan Mombaer 1 (Mauburnus),
een Brusselaar, geprofest op den Agnietenberg bij Zwolle, die
eenige Augustijnerkloosters in Frankrijk wist te reformeeren. Windesheim heeft groote geestelijke schrijvers voortgebracht.
Oe Broeders hebben tot het laatst der 15e eeuw met Windesheim immer in nauwe relatie gestaan: de kloosters ontvingen uit
hunne scholen de meeste novicen: soms namen geheele broederhuizen den Windesheimer regel aan. In den tijd der Reformatie
zijn bijna alle broederhuizen ten onder gegaan. Ook de Moderne
devotie heeft niet de algemeene hervorming tot stand kunnen
brengen: het verval was bij haar optreden reeds te diep geworden.
En hoe zegenrijk haar invloed ook was in breede kringen, zij is
nooit een machtige volksbeweging geweest en heeft bv. ook niet
de hooge geestelijkheid bereikt, die op de eerste plaats de her;
vorming ter hand had moeten nemen. Om de maatschappij te
doordringen ontbrak haar de geest van het apostolaat, die voor
de stichting van S. Ignatius zoo karakteristiek is. Groote zelf en de
Broeders zijn wel naar buiten opgetreden: de meeste devoten. beoogden echter meer eigen heiliging dan het zielenheil der naasten; zij
trokken zich meer uit de wereld terug, dan dat zij trachtten haar te
hervormen. Toch zouden hare vruchten niet verloren gaan. Haar
spiritualiteit was voortreffelijk. Deze zou, zoo al niet overgenomen.
toch voortgezet worden door S. Ignatius. die er het apostolaat mee
verbond. En zoo zou zij de wereld doordringen.
Dat de vaders der Moderne devotie "reformatoren vóór de Reformatie" waren (Uhlmann, Bonet-Maury 2, eenigszins ook Hyma) is
een onhoudbare, thans weinig meer verdedigde stelling: de
beweging is zuiver katholiek. Door de Windesheimers knoopte
zij aan bij de oude orden en heeft zij tot de hernieuwing van deze
bijgedragen: door de Broeders vormde zij den overgang tot de
nieuwe, Jezuieten, enz.: omdat, in tegenstelling met de oude orden,
het koorgebed bij hen weinig of geen plaats inneemt, om hun zorg
voor de studeerende jeugd en om hun methodische meditatie.
P. De b 0 9 n i e, Jean Mombaer de Bruxelles, Leuv.-Toul. 1928.
C. U h I man n, Reformatoren vor der Reformation, 2 Bde. Gotha, 1842. G. Bon e t-M a u r y, Gérard de Groote. Un précurseur de la Réforme au XIVe
s .. P. 1878.
1

2
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§ 142. Theologische 1 en geestelijke schrijvers.
1°. In de 14e en 15e eeuw waren de universiteiten toegenomen.
Frankrijk telde er op het einde der M. E. 14, Italië 20, Spanje 13,
Engeland 2, Schotland 1 (St. Andrews), Zweden 1 (Upsala),
Polen 1 (Krakau), de Nederlanden 1 (Leuven, 1425), Duitschland
16 2 • Aan de universiteiten heerschte nog immer strijd tusschen de
via antiqua en moderna. De Parijsche universiteit begon in de
15e eeuw haar overheerschende beteekenis te verliezen; ten
gevolge van den 1OO~jarigen oorlog daalde het aantal studenten.
Het Ockhamisme had er, behalve tijdens de Engelsche overheersching van 1407-37, de overhand, ofschoon er in 1452, 1465,
1473 maatregelen tegen genomen waren. Nominalisten waren
Petrus d'Ailly 3 (de Alliaco) en Gerson. De eerste was magister
en kanselier der Parijsche universiteit, a. b. van Kamerijk, in 1411
kardinaal. een der hoofdpersonen tijdens het Westersche schisma,
en in alle belangrijke kwesties van zijn tijd betrokken (t 1420).
Hij is een vrij radikale Ockhamist. De vrome Jean de Charlier de
Gerson 4 (zijn geboortedorp; 1363-1429), leerling van d'Ailly.
en zijn opvolger als kanselier, doctor christianissimus, is eveneens
een der hoofdfiguren van zijn veelbewogen tijd. Zijn groote idee
was: te werken aan de hervorming der Kerk op alle gebied; ook
hij is nominalist, doch ziet de gevaren ervan in, en tracht daarom
het midden te houden tusschen Scotus en Ockham. Van groote
beteekenis is, dat hij wees op het onvruchtbare der spitsvondige
speculatie en op het practische doel der theologie. Nominalist.
maar kerkelijk gezind en eveneens meer op het practische gericht,
was Petrus van Candia 5, een Griek van geboorte, Franciscaan.
baccalaureus te Oxford, magister te Parijs, door het concilie van
Pisa tot Paus gekozen: Alexander V (§ 138, 2°).
1 § 135. 2 F. Ben a r y. Zur Gesch. d. Stadt u. Univ. Erfurt am Ausgang d.
M. A. lIl. Gotha 1919. - H. Keu s sen. Die Matrikel der Universität Köln I
(1389-1475). Bonn 21928. - L. van der Es sen. Une institution d'ense'gne~
ment supérieur sous rAncien Régime. L'université de Louvain. Br. P. 1921. -H. de Jon g h. L'ancienne Faculté de thëologie de Louvain au premier siècle de
son existence (1432-1540). Leuv. 1911. - 3 Opera in: H. v. d. Har d t. Conc.
Constantiense I en 11 ; en E. d u Pin. Opera omnia Gersonii I. 11. - L. S ale m~
bie r. Petrus de Alliaco. Rljssel 1886; D. H. E. I.
4 Opera omnia ed. E. d u Pin. 5 fol. Antw. 1706. Biogr. J. Sc h w a b.
Würzb. 1858; A. Masson. Lyon 1894; A. Lafontaine. P. 1906.J. Con n 011 y. John Gerson. Reformer and Mystic. Lo. 1928. - J. St el z e n~
be r g e r. Die Mystik des J. G.. Bresl. 1928. - M. Pin e t. La vie ardente de
Gerson. P. 1929. - 5 A. Ru b b i ani. Alessandro V. Papa a Bologna. Bol. 1893.
F. Eh r 1e. Die Sentenzenkommentar Peters v. Candia. des Pisaner Papstes Alex ..
V. Franzisk. Stud.. Beiheft 9 (1925).

82

§ 142. Theologische en geestelijke schrijvers.
In Heidelberg en Erfurt volgde men de via moderna. in Keulen
en Leuven de via antiqua. in Leipzig en Krakau beide. Vertegenwoordigers van het Thomisme zijn de Dominicanen Joh. Capreolus
(t 1444; Libri IV defensionum theologiae divi Thomae. een systematische samenstelling en verdediging van het Thomisme). thomistarum princeps in dezen tijd; S. Antoninus, a. b. van Florence 1
(t 1459). die in zijn Summa theologica het eerst de moraal als
afzonderlijk vak systematisch behandelde. en 2 eeuwen lang toonaangevend was; hij schreef ook een veel gebruikte Summa historia lis. (3 t. Venetië. 1480 etc.); de kloosterhervormer Joh. N i der
(t 1438). die o.a. een Manuale confessariorum schreef; de Spanjaard Joh. de Torquemada (t 1468). later kardinaal (Summa de
Ecclesia: directe macht van de Kerk over het tijdelijke); verschillende professoren van Keulen. en Dionysius de Karthuizer. De
beste vertegenwoordiger van het Scotisme is Ni col a a s de
Orb e 11 i s (t 1455). De Spaansche arts R a i m u n d van
Sa bun d e (t 1432) wil in zijn Theologia naturalis (door Montaigne in het Fransch vertaald) de leerstellingen van het Christendom uit de openbaring Gods in de natuur bewijzen.
2°. De meest sprekende vertegenwoordigers der spiritualiteit in
deze periode zijn de schrijvers der Moderne devotie 2. Haar spiritualiteit is in het algemeen een reactie op het speculatieve. het
theoretische en abstracte. dat een kenmerk is van de. met name
nominalistische. theologie en van de mystiek van verschillende
Duitschers. Zij geeft op eenvoudige wijze bovennatuurlijke levenswijsheid en wekt het gemoed op tot praktische vroomheid. tot een
innige verhouding met God. De middelen zijn: de volkomen en
nederige overgave aan Gods wil. de navolging van Christus. de
bron en het voorbeeld van alle heiligheid. en het vluchten van de
zonde. Innerlijke hervorming. niet bespiegeling was in de 14e en
15e eeuw van noode. ..Onthoud u van te groot verlangen naar
wetenschap. omdat daarin veel verstrooiing en teleurstelling gelegen is." ..Wat baat een groot geredetwist over duistere en
verborgen dingen. waarover wij niet aangeklaagd zullen worden
bij het oordeel. als wij ze niet geweten hebben en waarom ons
te bekommeren over geslachten en soorten? Hij. tot wien het
eeuwig Woord spreekt. wordt van vele twijfelingen verlost" .
.. Wat baat het u hoog te disputeeren over de Drievuldigheid. als
gij de nederigheid mist. waardoor gij mishaagt aan de Drievuldig1

2

Opera omnia. Flor. 1741. - A. Masseron. S. Antonin. L. S. 21926.
Auger. Groult. § 136.2°; Acquoy enz. § 141.4°.
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heid 7" "Ik wensch liever het berouw te voelen dan de definitie
er van te weten". "Al zoudt gij den geheelen bijbel en al de gezegden der philosophen van buiten kennen, wat zou dit alles baten
zonder de liefde en de genade van God" (Navolging, I; 1-3).
Alle excessen worden vermeden, zoowel van te hooge speculatie
als van geëxalteerde gevoelsuitingen. Alles is gezond en normaal.
Zij geeft geen philosophische ontwikkeling van ideeën noch een
compleet systeem van het geestelijk leven; in den vorm van
spreuken en aphorismen volgen dikwijls de gedachten en raadgevingen elkaar op. De geschriften zijn vaak uit conferenties
(collaties) ontstaan, die opgeschreven en overgeschreven werden
voor eigen gebruik (rapiaria) en aangevuld met persoonlijke overwegingen of uit andere schrijvers. De gedachten zijn meest
ontleend aan de Vaders en m. e. schrijvers; het oorspronkelijke
ligt meer in den aantrekkelijken vorm en den geest van praktische,
stille innerlijkheid en vroomheid.
Sommige schrijvers zijn meer mystiek, in den geest en onder
invloed van Ruusbroec : a. Gerlach Peters 1, geboren te Deventer
1378, t 1411 als monnik te Windesheim. Zijn Breviloquium is een
verzameling van sententies, zijn Soliloquium een heerlijke monoloog
van de ziel met God. Om zijn overeenkomst met dezen is hij "alter
Thomas a Kempis" genoemd. b. Hendrik Mande 2, geb. te Dordrecht c. 1360; hij leefde eerst aan het hof van graaf Willem van
Holland, werd bekeerd door Groote en monnik van Windesheim,
t 1431. Hij schreef 12 devote boekjes in de volkstaal, gedeeltelijk
ook in het Latijn vertaald, en is een van de beste schrijvers van
Windesheim. Verder Fr ede rik van Hei I 0, W ill e m
V 0 r n ken enz. c. De beroemdste van allen is Thomas Hemerken 3
(Malleolus). Geb. in 1379 of '80 te Kempen (Rijnland), studeerde
hij te Deventer en trad in het klooster der Windesheimer congregatie op den Agnietenberg bij Zwolle, waar hij lange jaren novicenmeester en sub-prior was; t 14 71. Vroom en stil leefde hij daar
"in angello cum libello", ,,0 quam salubre, quam jucundum et suave
est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo". Daar was hij
veilig voor de stormen van zijn veelbewogen tijd. 38 g~s_chriften
zijn van hem bewaard, deels van historisch-stichtelijken aard:
levensbeschrijvingen van Geert Groote, Florens Radewijns en
zijn leerlingen, van de H. Lidwina van Schiedam, de Kroniek van
W. M 0 II. G. P. en zijne schriften. Kerkhistorisch Archief 2 (1859). 147.
G. V i s ser, H. Mande, Den Haag 1899. - 3 Opera omnia, ed. H. S 0 m*
mali us, Antw. 1615; J. Poh), 7 v., Fr. i. B. 1902/21.
1

-

84

2

§ 142. Theologische en geestelijke schrijvers.
den Agnietenberg. deels ascetische tractaten. van denzelfden toon
als de Imitatio: een geheel innerlijke spiritualiteit. verloochening van
zichzelven om in navolging van Christus tot de volmaaktheid en de
vereeniging met God op te stijgen (Soliloquium animae. De tribus
tabernaculis, Orationes et meditationes de vita Christi) . d. Maar
ver boven al deze werken staat de Imitatio Christi, na de H. Schrift
wel het meest gelezen boek der christelijke literatuur. Meer dan
3000 uitgaven in het Latijn en vertalingen in bijna alle Europeesche
talen zijn ervan bekend. Het heeft alle bovengenoemde kenmerken
der Windesheimer spiritualiteit. Schijnbaar eenvoudig. is de leer
zelf diep doordacht. van een grooten menschenkenner en meester
in het geestelijk leven. Die leer zelf is au fond streng: zelfver~
loochening en volkomen overgave aan den goddelijken wil. maar
de schrijver weet op zoo heerlijke wijze de liefde Gods en den
vrede in Hem te schilderen. dat het licht wordt Zijn juk te dragen.
De toon van zachte melancholie en stillen vrede. de poëtische.
rythmische vorm maken de Imitatio ook tot een troostboek van
bedrukten en vermoeiden. De schrijver is geen Geert Groote. die
in heftige verontwaardiging toornt over de zonden der menschen
en in vurigen ijver hen wil verbeteren en bekeeren. Hij legt zich
integendeel met een zekere gelatenheid neer bij hetgeen om hem
heen gebeurt; hij trekt zich terug uit de booze wereld om vrede
en troost in God alleen te vinden.
De schrijver heeft het "ama nesciri" op volkomen wijze in beoefening gebracht.
want over de vraag, wie hij is, bestaat een beroemde reeds eeuwenoude controvers 1. De titel "Imitatio" is niet de oorspronkelijke, maar ontleend aan het
1 P 0 hIlI. K. H i r s c h e, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der
Imitatio Christi, B. 1873/94. - A. de Ba c k e r, Essai bibliogr. sur Ie Iivre
De I. c., Luik 1864. - O. Spi t zen, Th. a. K. als schrijver der Nav. v.
Chr. gehandhaafd, Utr. 1880; Nalezing, Utr. 1881; Les Hollandismes de l'Im .•
Utr. 1884; Nouvelle défense de Th. a. K., U. 1884. - V. Be c k er, L'Auteur
de l'Im. et les documents Néerl.. Den Haag 1883. - H. Den i f I e, Kritische
Bemerk. zur Gerson-Kempis-Frage, Z. f. K. Theol. 1882, 692; 1883, 692;
1885. - J. Wol f s 9 r u b e r, Giovanni Gersen, sein Leben u. sein Werk De
imitatione Christi, W. 1880. - P. P u y 0 I, L'Auteur du Iivre de I. c., 2 v. P.
1899/1900. - E. Vacandard, Etudes de critique 4, P. 21923, L'Auteur de
I'I. de J. c., 181. - J. Hu y ben, Les premiers documents sur I'Imitation, La
Vie Spirituelle 12, (1925), Supplement, 213; 13 (1926),96. Voor Th. v. Kempen,
O. G. E. 1 (1927),38. Geert Groote en de Navolging, O. G. E. 3 (1929),304.P. Ha gen, De Navolging van Christus en Th. v. K., De Beiaard 5 1 (1920).
27. - J. van Gin nek e n, Geert Groote, de schrijver van Boek II en III der
Im., Stud. 107 (1929), 85; Het dagboek van G. G., t.a.p. 249; Op zoek naar
den ouden tekst en den waren schrijver van het eerste boek der N. v. Chr.•
Wetteren 1929. - G. Gor ris, Nieuwe debatten over den schrijver der N. v.
Chr., Stud. 102 (1929),147. - R. Post, De auteur van de N. v. Chr., A. A. U.
54 (1929), 110. - P. H a gen, Zwei Urschriften der "Imitatio Christi" in mittelniederdeutschen Uebersetzungen, B. 1930.
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eerste hoofdstuk. Het geheele geschrift moet voltooid ziJn omstreeks 1426. Het
eerste handschrift. dat een deel bevat. nl. boek 1. Is van 1424; al de vier trac~
taten vindt men het eerst te samen in een handschrift van 1427. Vóór 1424
spreekt niemand over de Imitatio. maar uit de periode 1424-1485 telt men
meer dan 200 gedateerde handschriften. De eerste verschijnen in Nederland In de
omgeving van Zwolle en Deventer en van de Windesheimer kloosters. De autograaf van Thomas (te Brussel). die de Imitatio en verschillende geschriften van
Thomas bevat. draagt de onderteekening van Thomas uit 1441. maar uit deze
onderteekening kan men niet concludeeren. dat Thomas de schrijver of slechts de
copiist is. Daar zijn 4 traetaten met elkaar verbonden zonder samenvattenden
titel: Admonitiones ad spiritualem vitam utiles. Admonitiones ad interna
trahentes. Devota exhortatio ad sacram communionem. Liber intemae consola~
tionis. In de tegenwoordige uitgaven volgt altijd 4 op 2. - De strijd begon in
het begin der 17e eeuw. Vooral Benedictijnen (Mabillon) en Italiilnen schreven
haar toe aan Johannes Gersen. abt van het Benedictijnerklooster van Vercelli;
later o.a. Puyol. Anderen. vooral Fransehen. aan den Parijsehen kanselier Johannes
Gerson; Denifle aan een Duitsehen Augustijner koorheer. die 30 à 40 Jaar vóór
Thomas leefde. In lateren tijd was men bijna algemeen voor Thomas; (Spitzen.
Beeker. Pohl. Vacandard. Dom Huyben): de geest van het boek en de taal zijn
geheel van den Windesheimer kring en van een Nederlander. alle oude hand~
schriften wijzen die richting uit. terwijl Buseh. Trithemius e.a. Thomas uitdrukkelijk als den schrijver noemen. Sedert eenigen tijd is door J. van Ginnekellc
verdedigd. dat Thomas wel de auteur is van de Imitatio in haar tegenwoordigen
vorm. maar dat de eigenlijke schrijver Geert Groote is. Tot dusver heeft hiJ dit
alleen nog slechts uitvoerig trachten te motiveeren voor het eerste boek. doch
geen doorslaand bewIJs gebracht. .. Men kan hoogstens van een hypothese
spreken." (Post).

Andere schrijvers. meest universitair gevormd. zijn meer didactisch. meer methodisch. ofschoon wel affectief. Door hun meer
rationeeIe. systematische methode. door hun grootere zorg voor
onmiddellijke toepassing op het dagelijksch leven kondigen zij
nieuwe tijden aan. Het verschil blijkt bij Ruusbroec en Groote.
Ruusbroec is nog de echte vertegenwoordiger van de hoog idealistische wereldbeschouwing der M. E .• die zoo krachtig tot uiting
komt in de voorliefde voor symboliek. Bij hem is het niet te doen
om een nauwkeurige beschrijving der dingen. maar zij dienen hem
als beelden en teekenen der Godheid. Groote eischt voor alles een
trouwe weergave der stoffeiijke realiteit. der concrete werkelijkheid. en voelt weinig voor symboliek en hooge bespiegelingen.
(J. Huyben. O. G. E. 1 (1927) 170). Deze schrijvers leggen vervolgens bijzonder den nadruk op de meditatie 1 en het volgen van
een bepaalde methode in de beoefening daarvan; daarin bestaat
het eigenlijk oorspronkelijke en nieuwe van hun spiritualiteit. De
1 P. Wat r i g a n t. La genèse des Exercices spirituels. Amiens 1897; Quelques promoteurs de la méditation méthodique du quinzième siècle. Enghien 1919;
La méditation méth. et I'école des Frères de la vie commune. R. A. M. 1922.
134; La méd. méth. et Jean Mauburnus. R. A. M. 1923. 13. - D. Doe II e.
Zur Geschichte der Betrachtung im Franzlskanerorden (vgl. J. Go yen s. De
Franciscaansche wetgeving nopens de overweging. O. G. E. 5 (1931) 14.
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meditatie, het overwegen der groote waarheden en het toepassen
daarvan op zich zelf, is eerst in latere eeuwen een groot ere plaats
in het geestelijk leven gaan innemen: in geen enkelen ouden
kloosterregel was er een bepaalde tijd voor voorgeschreven. Het
was in de oudheid ook niet zoo noodig. Het mondgebed nam in
de oude orden een langen tijd in beslag: het bidden van het officie
en het lezen van de H. Schrift wekten gedachten op, waarover
men in den vrijen tijd kon nadenken: de geheele atmosfeer van
het klooster spoorde tot beschouwing der goddelijke dingen aan.
Eerst de Karthuizers in de 12e eeuw begonnen de meditatie op
den voorgrond te stellen (Scala paradisi, § 109, 3°) en langzamer~
hand verspreidde zij zich meer. Doch een der grootste verdiensten
der Moderne devotie is, dat zij de meditatie in haar eigen huizen
en ~loosters verplichtend stelde, welk voorbeeld successievelijk
door de andere kloosterorden gevolgd werd: dat zij haar ook aan
de saeculiere geestelijken en leeken leerde beoefenen, en dat
door hare volgelingen de eerste eigenlijke methode gevormd is.
Van hen dus vooral is het initiatief uitgegaan tot en een levendige
propaganda voor de zgn. methodische meditatie: de meditatie op een
bepaald uur, met een reeks min of meer methodisch opgewekte
ideeën en affecten. Een duidelijke lijn loopt van hen tot S. Ignatius.
die van hun werk de schitterende bekroning heeft gegeven. (§ 171).
De voornaamste schrijvers van deze richting zijn: a. Geert
Groote. 1 Van zijn Sermones en Collationes zijn de meeste nog niet
gepubliceerd. Over de meditatie handelt zijn De quatuorgeneribus
meditabiliuTTr. b. Florens Radewijns 2 schreef een T ractatulus de
spiritualibus exercitiis. c. De geleerde, de canonist en de groote
geestelijke schrijver uit de allereerste periode is Gerard Zerbolt
van Zutphen 3 (1367-98). priester van het Broederhuis te
Deventer. De instelling der Broeders om in gemeenschap zonder
kloostergeloften te leven, verdedigde hij in Supra modo vivendi
devotorum hominum simul commorantium : het vertalen van
sommige deelen der H. Schrift in de moedertaal in De libris Teuto~
nalibus. Veel gelezen en van invloed op latere schrijvers zijn zijn
1 Uitgeg. werken bij H y m a, 484. Verder: De quatuor gen. medlt., ed.
A. H y m a, A. A. U. 49 (1924), 296. - 23 brieven van G. G. uitgeg. door
A. Hyma, A. A. U. 53 (1927), 1; 54 (1929) 1.
2 J. Gerretsen, Flor. R., Nljm. 1891. Tract. uitgeg. door J. Vregt,
A. A. U. 10 (1882), 321.
3 G. Ge e sin k, G. Z. v. Z., Amstr. 1879. Aldaar de uitgegeven werken. A. H y m a, Is Gerard Zerbolt the author of the Super modo vivendi, Ned. Arch.
v. Kerkgesch. 16 (1921) 107.
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twee tractaten De reformatione virium animae en de breede uit~
werking daarvan: De spiritualibus ascensionibus (Keulen 1539).
met een methóde van meditatie. d. De eerste gedetailleerde methode
van mediteeren is. naar het schijnt. van Wessel Gansfort (§ 152).
die langeren tijd op den Agnietenberg verbleef en in zijn Tractatus
de cohibendis cogitationibus et de modo constituendarum medita~
tionum een Scala meditatoria (Opera omnia. Amsterd. 1617.280)
geeft. met de hoofdelementen der later gevolgde methode. e. De
laatste groote geestelijke schrijver van de Moderne devotie is
Mombaer 1 (t 1501 ; § 141. 3°). Zijn Rosetum exercitiorum spiri~
tualium is een encyclopedie van het geestelijk leven. een onuitputte~
Iijke bron van geestelijke oefeningen. gedachten. citaten. een resumé
van geheel de m. e. spiritualiteit. ook in haar meer moderne ten~
denzen. Als de beste methode van mediteeren geeft hij de Scala
van Wesse!. Het Rosetum. met zijn eindelooze verdeelingen en
geheugenverzen. is te gecompliceerd en daarom door de doelmatiger
Exercitia van Ignatius in vergetelheid geraakt; doch bij de tijd~
genooten stond het hoog in eere. Een bewijs van het betrekkelijk
nieuwe der Windesheimer spiritualiteit en van de methodische
meditatie is. dat zij aanvankelijk bij de Fransche kloosterlingen
wantrouwen en tegenstand ontmoette. zoodat Mombaer een eigen
tractaat schreef. om de voortreffelijkheid van het inwendig gebed
en de meditatie boven het mondgebed te verdedigen.
3°. Heeft Mombaer tot de verspreiding van de methodische
meditatie in Frankrijk bijgedragen. Busch deed het ongetwijfeld in
Duitschland. Waarschijnlijk door de Windesheimers beïnvloed is
Lodewijk Barbo (§ 141. 2°) in zijn Modus meditandi; op aan~
sporing van Eugenius IV schreef hij aan de hervormde Benedic~
tjjnen van de congregatie van Valladolid (§ 141. 2°). om haar de
ItaÏiaansche gebruiken omtrent de meditatie te doen kennen. Een
lid dezer congregatie. Garcia Cisneros, een oomzegger van kardi~
naaI Ximenes. werd in 1493 van Valladolid naar Monserrat ge~
zonden om de oude Benedictijner abdij aldaar. waaronder de
beroemde bedevaartskerk van O. L. Vrouw behoorde. te refor~
meeren. Hij liet 800 exemplaren van Zerbolt's De Spiritualibus
ascensionibus drukken en kort daarop zijn eigen Ejercitatorio de la
vida espiritual 2. de beste tot dan toe verschenen methode van
1 P. De b 0 g n i e, Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry. Ses écrits et
ses reformes, Leuv.-Toul. 1928. - Rosetum, ed. Milaan 1603; Douai 1620.
2 Duitsche vert.: Schule des geistlichen Lebens door Mar i aSe h I i c h tn e r, met inleiding van E. D rin kwel der. Fr. i. B. 1923.
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meditatie. Cisneros heeft zijn meeste materiaal. dikwijls letterlijk,
aan andere schrijvers ontleend, onder welke Zerbolt en Mombaer
een aanzienlijke plaats innemen. De geestelijke oefeningen werden
door Cisneros aan zijn monniken voorgeschreven en ook aan de
pelgrims van Monserrat gegeven; ook S. Ignatius heeft ze ongetwij feld gehouden (1522; § 171).
4°. Is de reactie tegen de overdreven speculatie en de valsche
mystiek bij de Moderne devotie meer praktisch, in Frankrijk werd
zij bewust gevoerd door Petrus d' Ailly en vooral door Gerson.
D'Ailly schreef 2 tractaten De falsis prophetis (o.a. tegen astrologie
en bijgeloof) en veel gelezen Tractatus et sermones. In zijn De duodecim honoribus S. Joseph is hij met Gerson (Considerations sur
S. Joseph, Josephina) de groote promotor van de godsvrucht ter
eere van dezen heilige, die zich toen eerst begon te ontwikkelen. In
de talrijke mystieke werken van Gerson spreekt een diep gevoel.
dat echter door de rede gecontroleerd wordt. Hij streeft er minder
naar oorspronkelijk te zijn dan verstaanbaar voor allen; hij heeft
een gezonde opvatting en vreest niets zoozeer als het valsche
mysticisme; vandaar zijn bestrijding van Ruusbroec, bij wien hij
gevaar voor pantheïsme zag. In mentaliteit staat hij dicht bij de
Moderne devotie. Hij schreef o.a. De theologia mystica speculativa,
en De theol. m. practica, Expositio Cantici canticorum, La montagne de la contemplation, La mendicité spirituelle, een verdediging
ook van S. Jeanne d'Arc: De puella aut Virgine aurelianensi.
Van de Benedictijnen zijn te noemen Johannes van Kastl
(Beieren), van wien waarschijnlijk het mooie werkje is De adhaerendo Deo (c. 1400; ed. J. Huyben, Padua 1925), Barbo, Cisneros.
De M. E. worden waardig gesloten door Dionysius den Kar..
~uizer 1 (1402-1471), geb. te Rickel bij St. Truien, magister
artium van Keulen, monnik in het klooster Bethlehem te Roermond.
Hij was een man van uiterst verstorven leven en werd door talrijke
extases begenadigd (doctor extaticus), die echter zijn werkzaamheid niet belemmerden. Zijn enorm nagelaten opus strekt zich uit
over geheel het gebied van het geestelijk en wetenschappelijk leven:
H. Schrift, philosophie, theologie, ascese en mystiek, en richt zich
tot alle klassen van menschen. Hij is de laatste der groote m.e.
theologen, niet oorspronkelijk, maar met een volmaakte kennis
van alle systemen en quaesties en die de theologie dienstbaar
1 Opera omnia, 42 t. Montreuil-sur-Mer, 1896. A. M 0 u gel, Denys Ie
Chartreux, Montreuil s. M. 1896. - S. A u tor e, D. Th. IV, Denys Ie ChJrtreux. - P. A I b ers, D. d. K. en zijn werken, Stud. 49 (1897), 203.
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maakte aan de vroomheid, zoodat vooral zijn ascetische en mystieke
geschriften veel gelezen werden, ook in latere tijden. (Commen~
taren op Dion. Areopagita, Cassianus, De oratione, De medita~
tione, De contemplatione). Hij is Thomist: in de hierarchische
quaestie stond hij bemiddelend tusschen de conciliaire theorie en het
extreme curialisme. Ook praktisch was hij werkzaam: velen kwamen
tot hem om raad, hij vergezelde Nicolaas van Cusa op zijn reis door
het Duitsche rijk en trad op als raadgever van Philips den Goede.

§ 143. De Kerk in het Oosten en in Oost-Europa.
1°. De pogingen om de Grieksche kerk 1 met Rome te her~
eenigen werden ook in de 14e eeuw meermalen herhaald, ook van
den kant der Grieken, die er een levensbelang bij hadden hulp te
ontvangen van de Westersche vorsten tegen de steeds meer
opdringende Turken (Osmanen). Doch zij bleven zonder succes,
omdat bij de Grieken niet religieuse overtuiging, maar politiek het
hoofdmotief was en de Paus het Westen niet meer tot een kruis~
tocht te samen kon brengen. In 1353 zetten de Turken vasten voet
in Europa en spoedig bleef den Griekschen keizer in Europa niets
meer over dan Constantinopel en de naaste omgeving. In den slag
van Kossowo (1389) werden de Balkanrijken Servië, Bulgarije,
Walachije, Bosnië verpletterd. Het leger van koning Sigismond
van Hongarije, ondersteund door Duitsche en Fransche kruis~
vaarders, werd verslagen (1396). De val van Constantinopel werd
nog tegengehouden door de nederlaag, die de Mongolenvorst
Tamerlan de Turken bij Angora toebracht (1402). In den uitersten
nood knoopte k. Joannes VII Paleologus (1423-48) weer onder~
handelingen aan met P. Eugenius. Hij stelde een uniesynode voor,
waarop hij, de patriarchen en 700 Grieken zouden verschijnen: de
Paus zou schepen moeten zenden en de onkosten betalen. Eugenius
ging op het voorstel in, maar ook de synode van Bazel greep de
gelegenheid aan, om zich aanzien te verschaffen: beiden zonden
schepen naar Constantinopel om de Grieken af te halen, maar deze
beslisten voor den Paus. Op he~ concilie van Ferrara~Florence
lHef.~L. VII, 951-1051. Pastor J, 324-7. W. Norden, Das
Papsttum u. Byzanz. B. 190~. - G. S c h I u m b erg e r. Le siège et la prise
de Constantinople (1453), P. 1914. - M. V i II e r, La question de I'union des
églises entre Grecs et Latins 1274-1438, R. H. E. 17 (1921). 260; 18 (1922),
20. - L. M 0 h Ier. Kardinal Bessarion als Theologe. Humanist und Staats~
mann J. Pdb. 1920.
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(139.2°) was de keizer met talrijke Grieksche bisschoppen aan~
wezig. Een jaar lang werden moeilijke onderhandelingen gevoerd
over de verschilpunten in leer en praktijk. vooral het Filioque
(§ 82. 2°) . Van Grieksche zijde waren de voornaamste woord~
voerders Bessarion. a. b. van Nicea. Isidorus. patriarch van Kiew
en Jozef. patriarch van Constantinopel. voorstanders der unie en
Markos Eugenikos. a.b. van Ephese. een tegenstander. De groote
theoloog der Latijnen was Ambrosius Traversari. generaal der
Camaldulenzen (§ 145. 10). Ten slotte gaven de Grieken in de hoofd~
zaken toe. terwijl in de bijkomstigheden een compromis gesloten
werd. De bulle Laetentur co eli (6 JuH 1439) verkondigde het
hereenigingsdecreet. Daarin werd gedefinieerd. 1°. dat de H. Geest
uit den Vader en den Zoon voortkomt als uit één princiep (quan~
turn ab uno principio); dat de formules der Vaders "uit den Vader
en den Zoon" en "uit den Vader door den Zoon" wezenlijk het~
zelfde beteekenen en dat het Filioque passend in het symbolum
gevoegd is. De Grieken behoefden echter niet den ouden vorm van
hun symbolum te veranderen; 2°. dat de consecratie geldig is
bij gedeesemd en ongedeesemd brood en dat ieder zijn gewoonte
daarin mag volgen. (De thesis. dat de consecratie door de instel~
lingswoorden van Christus voltrokken wordt. werd om den tegen~
stand der Grieken niet in het decreet opgenomen); 3°. de leer over
het vagevuur; 4°. zeer uitdrukkelijk de leer over het pauselijk
primaat (Denz. 691-94) . Het werd onderteekend door de
Latijnen. den keizer. 33 Grieksche patriarchen. bisschoppen en
prelaten; Markos Eugenikos weigerde de onderteekening. 1
De unie stuitte echter in het Grieksche rijk zelf op heftigen tegen~
stand. zoodat zij praktisch nooit is doorgevoerd. P. Eugenius deed
alle moeite. om den Grieken te hulp te komen en zond kard. Cesa~
rini naar Duitschland en Hongarije om den kruistocht te prediken.
In 1443 trok een groot leger op onder Wladislaus. koning van
Polen en Hongarije en Johannes Hunyadi. maar werd bij Varna
verslagen (1444). Alleen Skanderbeg. vorst van Albanië. wist zijn
land nog eenigen tijd te verdedigen. Den gen Mei 1453 viel Con~
stantinopel in de macht der Turken; de schitterende Aya Sofia
werd in een moskee veranderd. De veroveraars duldden den
1 G. Pet i t. Documents relatifs au condie de Florence. I. La question du
purgatoire; 11. Oeuvres anticoncilaires de Marc d'Ephèse. Patr. Orientalis XV.
XVII. P. 1920/23. - G. Hof fm a n n. Conc, Florentinum I. Erstes Gutachten
der Lateiner über das Fegfeuer. 11. Zweites Gutachten der Lateiner über das
Fegfeuer. 111. Denkschrift des Kard. Cesarini über das Symbolum, Orientalia
Christiana. 1929/30,
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christelijken godsdienst, maar verscherpten het schisma. Het
patriarchaat van Constantinopel stond voortaan onder de Turk~
sche regeering en werd niet zelden voor geld verkocht. De
godsdienst kwijnde; de theologie begon te verstarren.
2°. De theologie 1 der Grieken is in de latere M. E. in hoofd~
zaak polemisch tegen Joden, Turken, Latijnen (J 0 s e p h
B r yen n i 0 s, sedert 1396 leeraar aan de patriarchaatsschool te
ConstantinopeI. Mar k 0 s Eu gen i k 0 s (1 ° ), Ge 0 r g i 0 s G e n~
nadios (Scholarios) 2, p. van Constantinopel (1454-56), die
vroeger voor de vereeniging was en eenige geschriften van Thomas
vertaalde, later en als patriarch de Latijnen bestreed. De
scholastiek werd zeer weinig beoefend, ofschoon, behalve Genna~
dios, ook o.a. de monnik Gregorios Akindynos (omstr.
1350) gedeelten van Thomas vertaalde. De 14e en 15e eeuw
tellen verschillende goede geschiedschrijvers o.a. Nik e p hor 0 s
KalI i s t i en Nik e p hor 0 s G reg 0 ras. Ook zijn verschil~
lenden bemiddelaars geweest tusschen de Grieksche cultuur en het
Westen en hebben daardoor de renaissance beïnvloed. (B e s s a~
rion en § 145,2°).
Des te meer werd de mystiek 3 beoefend, met name door de
monniken en de met hen samenhangende kringen. De Grieksche
kerk telt enkele groote mystagogen, die hun mystieke be~
schouwingen trekken uit het liturgische symbolisme, in ieder der
liturgische riten een symbool zien in verband met het innerlijke
leven van den Christen en steunen op een soliede theologie o.a.
Nicolaas Kabasilas, a.b. van Thessalonica (t 1371; De
vita in Christo; P. G. t. 150; Liturgiae expositio. l.c.), S y m eon,
eveneens a. b. van Thessalonica (1410-29) . Een eigenaardige
vorm van mystiek is het hes y c h a s m e (hesychia, beschouwende
rust), dat het eerst verkondigd werd door S y m eon, abt van
Xyrokerkos (t 1042) en later vooral beoefend werd door de mon~
niken van den berg Athos en van Constantinopel. Voor de contem~
platie moet men zich in absolute eenzaamheid terugtrekken, alle
profane gedachten van zich afzetten, den adem inhouden en zijn
blik onbewegelijk richten naar de plaats van den navel (omphalo~
psychen, navel zielen door tegenstanders genoemd) en het hart
zoeken, den zetel van de ziel. Eerst zal men niets dan duisternissen
1 K. K rum b ach e r, Gesch. der byzant. Lit. van Justinian bis zum Ende
des Oström. Reiches (527-1453), Mn. 21897. - 2 L. Pet i t, X. Si d é r i d è s,
M. Ju g i e, Oeuvres complètes de Georges Scholarios I-V, P. 1928/31. 3 Po u r rat 11.
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zien, maar als men volhardt een wonderbaar licht aanschouwen en
met een onbeschrijfelijke vreugde vervuld worden. Het is een
goddelijk licht, dat ook Christus op den berg Thabor omstraalde,
een weerschijn van de godheid, die door de genade onmiddellijk met
de ziel vereenigd wordt. Daarmee gaat samen de apatheia, de
bevrijding van de concupiscentie. Later (door Palamas) werd het
licht beschreven als een ongeschapen licht en een distinctie gemaakt
tusschen het wezen en de werkzaamheid in God. Het hesychasme
werd later vooral verdedigd door G reg 0 rio sPa I a m a s, a. b.
van Thessalonica (1349-60) en P h i lot h eos, p. van Constanti~
nopel (t 1379) : bestreden door den uit Calabrië stammenden
Basilianer monnik Bar I a a m, een ijveraar ook voor de hereeniging
(t 1348), Nikephoros Gregoras 1 , professor aan de hof~
school te Constantinopel (1295-c. 1360), en den monnik G reg o~
rio sAk i n dy nos. In de Grieksche kerk heeft tot op onzen tijd
toe deze mystiek bewondering gevonden.
3°. De Pausen hebben voortdurend getracht de reeds geünieerde
Armeniërs 2 voor de Kerk te behouden en de andere te winnen.
Johannes XXII richtte een blijvende missie van Dominicanen met
een college in Armenië op. Tamerlan veroverde in 1394 Groot~
Armenië: de bewoners werden verstrooid en de betrekkingen met
Rome verbroken. De Katholikos (opperste patriarch) Konstantijn VI zond gevolmachtigden naar het concilie van Florence, die
de voorwaarden der unie onderteekenden. In de bulle Exultate
Deo (22 Nov. 1439) is het Decretum pro Armenis opgenomen,
waarin o.a. een instructie over de Sacramenten, met de bekende
quaestie over de essentie bij het H. Sacrament des priesterschaps 3
(Denz. 695-702). De in verstrooiïng levende Armeniërs bleven
het decreet trouw: de onder Turksche heerschappij levenden verwierpen het. - In 1442 werd een unie gesloten met de monophysi~
tische Jacobieten van Egypte en Aethiopië, doch zonder blijvend
resultaat: iets later met nog eenige kleinere Oostersche groepen.
4°. Sedert 991 stond aan het hoofd der Russische kerk 4 een
patriarch, door dien van Constantinopel benoemd en daar gewijd,
met zetel sedert 1040 te Kiev, sedert 1325 te Moskou. Geleidelijk
maakte men zich onafhankelijk van Constantinopel: sedert den
val van deze stad werd de bevestiging van den patriarch daar niet
1

R. G u i 11 a n d. Essai sur Nicéphore Grégoras. P. 1926.

2

Hef - L. VII. 1079-1093.

3 W. Ca r d. van Ros s u m. De essentia sacramenti ordinis, Fr. i. B. 1914.H. Met s. De macht der Kerk over de sacramenten, Ned. Kath. Stem. 30 (1930), 65.
4 Brian-Chaninov, L'église Russe. P. 1928.

93

§ 114. De Renaissance en haar verhouding tot de Kerk.
meer gevraagd. Moskou werd "het derde Rome"; de czaar als
erfgenaam der Byzantijnsche keizers hoofd der Russische kerk.
Het land had veel van de Mongolen geleden. De kloosters. volgens
Grieksch model. werden talrijker en kregen grooten invloed.
5°. Polen was bijna twee eeuwen door burgertwisten verdeeld.
Casimir 111 (1333-70) vooral bracht het land weer tot eenheid
en bloei; hij stichtte de universiteit van Krakau. Wladislaus 111
(J agello). grootvorst van Lithauen, trad in het huwelijk met de
erfgename van Polen. werd christen en voerde het Christendom
ook bij de Lithauers in (1386-1435; bisdom Wilna). Hij breidde
ten koste van de Duitsche orde zijn gebied uit in Pruisen en van de
verzwakte Mongolen in Rusland tot de Zwarte zee. zoodat zijn rijk
het meest uitgestrekte was van christelijk Europa.

DERDE HOOFDSTUK.

DE TIJD DER RENAISSANCEPAUSEN (1448-1521).

§ 144. Het ontstaan en het karakter der Renaissance en haar
verhouding tot de Kerk. 1
1°. Het ontstaan. De overgangsperiode van de Middeleeuwen
tot den nieuweren tijd is een der meest schitterende tijdperken in de
geschiedenis der menschheid op intellectueel en vooral artistiek
1 Algemeene werken over de R.: G. V 0 i 9 t, Die Wiederbelebung des klas~
sischen Altertums, 2 Bde (1859); 31893. - J. B u r c k har d t, Die Kultur der
Renaissance in Italien (1860).2 Bde; B. 15 1926. - L. Geiger. R. u. Huma~
nismus in Italien u. Deutschland, B. 1882. - K. Bra n d i. Die R. in Florenz
u. Rom, Lz. 7 1927. - H. Th 0 de, Franz v. Assisi u. die Anfänge der Kunst In
Italien, B. 2 1905. - R. A r nol d. Kultur der R .. B. 3 1920. - R. S a i t s c h i c k.
Menschen u. Kunst der ital. R.. Mn. 2 1925.- L. Bat i f f 0 I. Le siècle de la
R.. P. 1909. - E. M ü n t z, Les précurseurs de la R., P. 1882; La R. en Italie
et en France à I'époque de Charles VIII, P. 1885. - J. S Y m 0 n d s. The R. In
Italy. 3 v. Lo. 31900. - F. 0 I 9 i a t i. L' anima den' Umanesimo edel Rinascimrnto, Mil. 1924. - G. Hoog e w erf f, De ontwikkeling der Italiaansche
R., Zutphen (1921). - J. H u i zin 9 a. Het probleem der R. in Tien Studien,
289-344, Haarlem 1926; R. en realisme, in Cultuurhistorische verkenningen,
6 -116, Haarlem 1929. - H. Hef el e, Zum Begriff der Renaissance, H. J. G.
49 (1929), H4. - J. Sp ö rI, Das Alte und das Neue im M. A., H. J.
G. 50 (1930) 297. - F. Kam per s, Friedrich 11. der Wegbereiter der R., Bielefeld 1929. - R. en Kerk, godsdienst enz.: E. G ö II e r, Kirchengeschichtliche
Probleme des R. Zeitalters, Fr. 1924. - J. G u i r a u d, L' église romaine et les
origines de la R., P. ~ 1927. - A. B a u d r i II art, L'église cath., la R., Ie Protestantisme, P. 8 1905. - P. 1 mba r t cl e I a T 0 u r, Les origines de la Réforme
11. L'église catholique, la cri se et la R., P. 1909. - E. T roe lts c h, R. u.
Reformation, Ges. Schrifte 4 (1925). - G. K u r t h. De Kerk van Christus op
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gebied. Groote uitvindingen (buskruit, boekdrukkunst, kompas)
verrijkten de beschaving en bevorderden de wetenschap. De
gezichtskring werd verwijd door de ontdekking van nieuwe wereld~
deelen (Indië en Amerika). De literatuur en vooral de beeldende
kunst bereikten een zelden overtroffen hoogte. De kritiek gaf de
natuurkundige en geschiedkundige wetenschappen een nieuwe
richting. Het tijdperk ontleent zijn naam aan een der belangrijkste
verschijnselen, de renaissance. De Renaissance in engeren zin is
een periode in de geschiedenis der kunst, in den ruimeren zin, dien
wij hier nemen, een cultuurbeweging, in het begin der He eeuw
uit een samenwerking van Italiaansche volkskrachten en elementen
der antieke beschaving ontstaan. die zich in de 15e eeuw naar de
andere landen verbreidde en op verschillende terreinen. vooral op
nat der kunst en literatuur. nog in de 17e eeuwen later haar
invloed openbaarde. De naam Humanisme (van Cicero .. studia
humanitatis ac literarum") wordt dikwijls als synoniem met Renais~
sance gebruikt; beter in meer engeren zin beteekent hij de herleefde
belangstelling voor de oude klassieken en den door hen uitge~
oefenden invloed, meer in het bijzonder op het gebied der letteren,
wijsbegeerte, wetenschap en opvoeding; het is meer een weten~
schappelijke beweging.
Vroeger heeft men veelal als den voornaamsten factor der
Renaissance de herleefde studie der antieken beschouwd; tegenwoordig ziet men er. in navolging van Burckhardt. meer een Italiaansche kultuurbeweging in. waarvan de "Wiedererweckung des
Altertums" noch de oorzaak is noch het eigenlijk karakter vormt,
wel echter een essentieel element is. Zij is derhalve ontstaan uit
de verbinding van het krachtig oplevend Italiaansche volksbewustde keerpunten der Geschiedenis. - K. B u r d ach. Renaissance. Humanismus.
Reformation. B. 21926. - K. J oë I. Wandlungen der Weltanschauung 1.. Tub.
1928. - E. Cas sir e r. Individuum u. Kosmos in der Philosophie der R., Lz .•
1927. - E. Geb har d t. L'ltalie mystique. Hist. de la R. relig. au Moyen-Age.
P. 41904. - J. L i n d e b oom. Gesch, v. h. vrijzinnig Protestantisme I. Huis
ter Heide 1929. - Pastor 11,1-63; Schnürer lIl, 306--407. - Pourrat 111 1, 74-95. - H. B rem 0 n d, Histoire littéraire du sentiment religieux
en France I. L'humanisme dévot. 1-17. - Literatuur: G. K ö r tin g. Gesch.
der ital. Lit., 3 Bde Lz. 1878-84, - V. Ros s i, Storia lett. d'Italia II: 11 Quattrocento, Mil. 1898. - P. M 0 nni e r, Le Quattrocento. 2 v. P. 1901. J. S a I ver d a de G r a v e, Italië's Letterkunde, Haarl. 1920. - Kunst § 151.
- Humanisme en Katholicisme. G. B rom. Enkele vragen. J. de Jon g. Het
godsdienstig standpunt van Erasmus. P. de B rou w e r. Het Humanisme in
Nederland. F. van de B 0 r n e, Renaissanceprobleem en geschiedenis der
Spiritualiteit. Annalen der vereeniging tot het bevorderen.... der wetenschap
onder de Kath., 1930. 171-235.
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zijn met de oudheid. In andere landen is zij steeds Italiaansch
import geweest en nooit zoo diep bij het volk doorgedrongen.
Italië vertoonde in de vroegere M. E. een ander karakter dan het overigt
West-Europa. De stadscultuur was er meer blijven voortbestaan in tegenstelling
met het meer landelijk, agrarisch bedrijf in de andere West-Europeesrhe landen.
De feodale orde had er nooit volop wortel geschoten. Het vervulde slechts een
secundaire rol; de intellectueele leiding van Europa berustte bij Frankrijk, de
politieke bij Duitschland. In de latere M. E. werd dat alles anders. Tijdens de
kruistochten waren de Italiaansche steden rijk en machtig geworden; zij beheerschten den wereldhandel tusschen het Oosten en het Westen; zij vormden
de centra van de opkomende geldeconomie en het bankwezen; bloeiend was de
industrie van weeldeartikelen. Daarbij kwam nog een andere gewichtige gebeurtenis: op het einde der 13e eeuw verdwenen uit Italië de twee groote
machten, die de lotgevallen van het volk eeuwen lang beheerscht en de orde
bewaard hadden: het pausschap en het keizerschap. In de hopelooze anarchie, die
nu volgde, zagen velen verlangend terug naar de klassieke oudheid, toen Italië
de wereld beheerscht had (Cola di Rienzo, § 134). Het nationale bewustzijn
werd zeer levendig. En uit den chaos verrezen ook verschillende sterke staten,
ingericht volgens het voorbeeld van Frederik 11 van Hohenstaufen in Napels. De
macht berust op het geweld en daarom komen herhaaldelijk moorden voor; de
politiek is uitsluitend gericht op het eigenbelang, het belastingsysteem is sterk
georganiseerd. Het is de gunstige tijd voor sterke persoonlijkheden, in wie de
virtû domineert. De heerschappij wordt erfelijk te Milaan in de familie Visconti,
later Sforza, te Ferrara in de Este's, te Mantua in de Gonzaga's; daarnaast
staan de republieken Venetië, Genua en Florence, in welke laatste de familie der
Medici de macht in handen krijgt. De machthebbers stellen er een eer in zich
omringd te zien van kunstenaars en geleerden, die hun roem verkondigen. In deze
milieu's kon de hooge kunstaanleg van het Italiaansche volk zich ontwikkelen en
het talent van geniale mannen zich ontplooien en er ontstonden verschillende
centra van wetenschap en kunst, ieder met een eigen karakter, van zelden overtroffen rijkdom. Als van zelf wendde men zich naar de klassieke oudheid. In
Italië spraken de taal en de oude monumenten veel duidelijker van de oudheid dan elders; de Gothische kunst had er nooit eigenlijk gebloeid. In de
klassieke oudheid, niet aan de andere zijde der Alpen, vond het zich bewust
wordende Italiaansche volk de grootheid van zijn verleden terug; het vond er
ook talrijke elementen om den geest te ontwikkelen en den schoonen vorm om
de gedachten en gevoelens uit te drukken. De liefde voor den schoonen vorm, den
klassieken eigen, ligt in het karakter van het Italiaansche volk. Ook een andere
eigenschap der klassieken: de zin voor het reëele, het concrete werd ontwikkeld
door den ondernemenden handelsgeest en doordat men zich van het bovenzinnelijke meer afwendde tot het aardsche. Zoo ontstond een ware cultus van
de oudheid. Handschriften van klassieke schrijvers werden opgespoord en elke
vondst werd als een groote gebeurtenis verheerlijkt. Men schonk aandacht aan
antieke beelden en opschriften. Overal werden bibliotheken en academieën opgericht. De belangstelling voor het verleden wekte den zin voor historie; ook den
zin voor critiek, om het ware van het valsche te onderscheiden, maar niet zelden
werden toch de classieken op naieve wijze geïdealiseerd.
2 Waarin bestaat het karakter van deze Renaissance? Volgens Burckhardt
en de velen, die hem volgden, in de ontwikkeling van het individu tot de volmaakte persoonlijkheid, een diepere uitwerking van Michelet's " la découverte
de J'homme et de la nature" (Hisfoire de France. 1835). In de M. E. lag over de
menschheid een sluier "gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn".
In Italië wordt het eerst deze sluier verscheurd. Daar ontdekt de mensch de
wereld: in hare geographische grootte door reizen, in hare natuurkundige schatten
door waarneming en ontleding, in de schoonheid van het landschap; hij ontdekt
0

96

•

§ 144. De Renaissance en haar verhouding tot de Kerk.
den mensch zelf. wat zich openbaart in de kunst van psychologische schildering.
de ontwikkeling der biographie. in het geven van de karakteristiek van volkeren
en steden. in de moderne roem- en spotzucht. In de M. E. gaat het individu op
in de massa. zonder zelfstandige werkzaamheid; hij is gebonden door het gezag;
hij trekt conclusies uit algemeene waarheden. De vrouw is weinig meer dan de
slavin van haar man. In de R. wordt de mensch zichzelf en zijn grootheid bewust
en treedt hij zelfstandig op. De opbruisende vrijheidsdrang. de virru. het alleen
letten op het doel zonder met de moraal rekening te houden. verwekt geweldige
persoonlijkheden. Uebermenschen; de vrouw wordt de gelijkberechtigde van den
man. Het verstand maakt zich los van de knellende banden van gezag en traditie.
eischt het recht op zelf de waarheid te onderzoeken en neemt slechts aan. wat
het inziet. Het Christendom maakt plaats voor een nieuwe levensbeschouwing;
men zoekt het hoogste geluk niet meer in het hiernamaals. maar uitsluitend op
aarde. in zichzelven. in intellectueel of zinnelijk genot. in schoonheid. in roem.
Volgens het woord van Machiavelli: "wij Italianen zijn veelal ongodsdienstig en
slecht'". Een geest van blijden levenszin vervangt het ascetische pessimisme van
het Christendom. Zoo heeft dus de R. de natuur en de rede teruggevonden. de
princiepen van den modernen geest. De Italianen zijn geworden de "eerstgeborenen der moderne volkeren."
Tegen deze opvatting. door volgelingen sterker voorgesteld dan door Burckhardt zelf. is in latere jaren verzet gekomen. a. Wat de ontwikkeling der persoonlijkheid betreft: de R. wijst talrijke buitengewone persoonlijkheden aan. mannen
van geweldige kracht. zoowel in het goede als in het kwade. geniale kunstenaars
van een zeldzame veelzijdigheid. Maar ook de M. E. zijn vol krachtige.
zelfstandige persoonlijkheden op ieder gebied. De vrouw heeft juist in de christelijke M. E. haar ware grootheid ontvangen. b. Het paganistische. het zedelijk
slechte der R. menschen is door Burckhardt overdreven.
c. Ook overdreef hij het onchristelijke en ongodsdienstige element. Eigenlijke
ongeloovigen waren er in den R. tijd maar zeer weinigen; ook zij. die tijdens hun
leven ten opzichte van het Christendom zeer onverschillig hadden gestaan. verlangden bijna allen de troostmiddelen van den godsdienst. als het uur van
scheiden was gekomen. Het spotten met kerkelijke instellingen en vooral met
kerkelijke personen. geestelijken en monniken. is volstrekt geen bewijs van ongeloof. Niet zelden is het een soort bravour. soms een rhetorische overdrijving.
soms ook een uiting van de eveneens in de M. E. veel voorkomende mentaliteit.
dat men zich in een geheel christelijke omgeving gemakkelijk een zekeren spot
over menschelijke zwakheden veroorlooft. Zooals Morus. die aan den Lof der
Zotheid had meegewerkt. later schrijft: "wij zouden niet zoo vrij geschreven
hebben. als wij Luther hadden voorzien." Worden tegen het einde der 15e eeuw
de paganistische richting in leven en zeden en de godsdienstige onverschilligheid
sterker. zij vormen niet het wezen der R. Dit blijkt vooral uit de kunst der
Italiaansche R.. het meest waardevolle wat zij heeft nagelaten. Deze is voor het
overgroote gedeelte en in haar grootste meesters wat stof en inhoud aangaat.
niettegenstaande de klassieke vormen. religieus en christelijk. En het is niet aan
te nemen. dat in deze zeer hooge religieuse kunst de inspiratie niet echt was. niet
uitging van een godsdienstige overtuiging (Huizinga). Dan zou de hoogste
kunst tot stand zijn gekomen zonder eigenlijke inspiratie. Het is een valsche
voorstelling uit den tijd der Romantiek alleen de m.e. kunst. met name de Gothiek.
en niet die der R. en de Barok echte christelijke kunst te willen noemen. Historisch blijkt de onjuistheid hiervan reeds uit het feit. dat de kunst der R. en der
Barok in dienst gesteld werd van het Christendom door de mannen der contrareformatie. wier geloof minstens zoo sterk en zeker doelbewuster was dan dat
der meeste Middeleeuwers. Bovendien: de Renaissance is een schepping van het
Italiaansche volk. de Gothiek. die in Italië weinig gebloeid heeft. meer van de
Noordelijke volkeren. AI spreekt de Renaissancekunst ons niet zoo aan. daarom
is zij niet minderwaardig of minder christelijk dan de Gothiek. AI schijnt zij
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soms min of meer profaan. dit behoort niet tot haar wezen; in haren zin voor
den schoonen vorm en voor de harmonie der ruimteverdeeling overtreft zij de
Gothiek. Het onchristelijk karakter der Renaissance als zoodanig wordt vervolgens
weersproken door de namen der christelijke humanisten en vooral door de contrareformatie. die zeker door de Renaissance beïnvloed is.
De Renaissance is in haar wezen noch christelijk noch onchristelijk; haar
essentieel element: de studie der klassieken. kan de Kerk ten voordeel strekken.
doch ook den heidenschen geest bevorderen.
De klassieke oudheid bezit een rijken schat van natuurlijke wijsheid. Hare
denkers hebben vele natuurlijke waarheden in een helder licht gesteld en in een
schoonen vorm uitgedrukt; ook van hare kunst gaat nog altijd ontroering en
opvoedende kracht uit. omdat zij zoo harmonisch is. zoo onmiddellijk tot ons
spreekt. het echte en eeuwig menschelijke uitdrukt. Maar er bestaat een fundamenteel verschil tusschen den antieken en den christelijken geest. Het Christendom berust op de openbaring. en de christelijke levensbeschouwing op de leer
van de gevallen natuur. die tot het kwade geneigd is. welke tendenz door den
wil. ondersteund door de genade. bestreden moet worden. De antieke levensopvatting steunt op de rede en op de natuur. die volgens haar het hoogste is en
absoluut goed. Vandaar het princiep: sequere naturam. De natuur wordt het
meest getrokken tot de wellust en de eer; "voor de oude heidenen waren dit de
twee aspunten. waarom hun geheele bestaan draaide" (Kurth). Alleen enkele
meer verheven geesten hebben hoogere idealen gezocht.
De Kerk is hare zending begonnen in een wereld. die het stempel droeg der
Grieksch-Romeinsche beschaving. Van den beginne af heeft zij het bijgeloof
en de heidensche zedeloosheid bestreden. maar niet de Grieksch-Romeinsche
cultuur. Integendeel: de groote Vaders hebben haar waardevolle. haar onvergankelijke bestanddeelen van waarheid en schoonheid in den dienst gesteld van
het Christendom (als de spolia gen ti urn). Er is altijd een strooming geweest. die
zich nog midden in de 1ge eeuw in Frankrijk krachtig openbaarde. welke de
klassieken absoluut wilde verwerpen. "In Christus hebben wij de waarheid; wij
hebben geen andere wetenschap meer noodig". Maar de Kerk heeft immer den
gulden middenweg gekozen: de gevaarlijke elementen. de zinnelijkheid en het
naturalisme en rationalisme verwijderen. de goede behouden. Aan de klassieken
(Plato. Aristoteles. de Stoïcijnen) hebben de Vaders en scholastieken een aantal
diepzinnige gedachten en natuurlijke waarheden ontleend. om de openbaring te
verdedigen en speculatief zoo diep mogelijk in haar door te dringen; van de
klassieken hebben vele kerkelijke schrijvers hun schoonen stijl geleerd.
Ook in het Italië der 14e eeuw had op zich de herleefde belangstelling voor de
klassieken niet gevaarlijk behoeven te zijn. Maar zij viel daar in een ongelukkigen
tijd van anarchie en verwarring op politiek gebied. van verzwakking van het
geestelijk en kerkelijk leven. van verval van de scholastiek. Zoo konden de
gevaarlijke elementen der klassieke oudheid: de zinnelijkheid en eerzucht en het
rationalisme zich gemakkelijker ontwikkelen.
d. Het moderne karakter der Renaissance is eveneens overdreven. Zij is niet zoo
modern ten opzichte van de M. E .• alsof de menschelijke geest na eeuwenlange
duisternis plotseling zich kon ontplooien. door het volle inzicht van de waarheid
en schoonheid. Want de R. heeft zich geleidelijk uit de m.e.sche cultuur ontwikkeld. zoodat het onmogelijk is aan te geven. waar de laatste eindigt en de
eerste begint. De studie der klassieke schrijvers was in de M. E. nooit geheel
verwaarloosd; de scholastiek had essentieelI' elementen aan Plato en Aristoteles
ontleend; de Latijnsche oudheid leefde nog voort in de taal. eenigszins zelfs in
de hierarchische instellingen en het recht van de Kerk. Alleen komt het c1assieke
element in den eigenlijken Renaissancetijd veel sterker op den voorgrond. Van den
anderen kant. als men de R. met den modernen tijd vergelijkt. staat zij waarschijnlijk dichter bij de M. E. dan bij dezen. Als kenteeken van de geestesrichting
der M. E. wordt gewoonlijk aangegeven het aannemen van een vaststaande
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waarheid hetzij deze door de openbaring verkregen wordt. of door een ander
gezag. hetzij door de rede. Het kenmerk van den modernen geest. in zoover hij
tegenover het Christendom staat. is het relativisme (Huizinga) . Er is geen
absolute vaststaande waarheid of dit is tenminste niet zeker; wat ik als zoo-danig inzie. wordt misschien door anderen of later als dwaling erkend; hoogstens
kunnen we sommige aspecten der waarheid benaderen. Deze geestesrichting begint met Descartes. die in het onderzoek naar de waarheid van den twijfel uitgaat. De R. moge aan het verstand grootere kracht toekennen dan de M. E. dit
deden. meer rationalistisch zijn. zij twijfelt niet aan de betrouwbaarheid van het
verstand en zijn vermogen om de absolute waarheid te vinden. Nemen sommige
humanisten niet de goddelijke openbaring aan. zij erkennen dan toch als maatstaf het gezag of het inzicht der klassieken. die de wijsheid vertegenwoordigen.
Ook in schoonheidsopvattingen is de moderne tijd veel persoonlijker en subjectiever dan de R.. die vaste regels van schoonheid in de oudheid zocht.
e. De R. en vooral het Hum. is buiten Italië geen beweging geweest van het
geheele volk. meer van een elite. van kunstenaars en geleerden. waarvan de
laatsten vooral met een zekere minachting neerzagen op de onontwikkelde massa.
Odi profanum vulgus.
f. Men moet haar. zooals vroeger dikwijls geschied is. volstrekt niet op één
lijn stellen met het Protestantisme. als de twee machten. die den m. e. geest uit
de boeien der Kerk bevrijdden. Beiden hebben het gezag der Kerk ondermijnd.
maar de mentaliteit is overigens geheel verschillend. De R. gaat uit van de voortreffelijkheid der menschelijke natuur en acht haar hoog. terwijl deze volgens het
Protestantisme geheel verdorven is; het Protestantisme is een religieuse beweging.
terwijl de liefde der humanisten vooral naar de klassieke oudheid uitgaat en zij
voor den godsdienst dikwijls weinig belangstelling hebben. De kunst der R. is
veel meer ten goede gekomen aan het Katholicisme dan aan het Protestantisme.
De Renaissance is alleen indirect een bondgenoote geweest van het Protestantisme : door haar critiek op de scholastiek en de hierarchie heeft zij het gemakkelijker ingang doen vinden en ook zijn eenige humanisten tot het Protestantisme
overgegaan.

Men zou het karakter der R. dus kunnen omschrijven als een
cultuurbeweging van Italiaanschen oorsprong. die voor kunst en
letterkunde gedachten. inspiraties en den vorm zoekt in de klassieke oudheid. (later) voor de theologie in de H. Schrift en de oude
Vaders; die groote waarde hecht aan den schoon en vorm; die de
menschelijke natuur hoogacht en optimistisch beschouwt. en het
zuiver menschelijke (vere humanum) tot uiting laat komen. meer op
het natuurlijke dan op het bovennatuurlijke gericht is en in naturalisme. rationalisme. paganisme vervalt. als de grenzen overschreden
worden. Zij hecht meer waarde aan het reëele en concrete dan aan
het abstracte en algemeene ; zij staat meer dan de M. E. zelfstandig
en critisch in het wetenschappelijk onderzoek. vooral op het gebied
van natuurkunde en geschiedenis; zij stelt meer het persoonlijke in
het leven en in den godsdienst op den voor9rond. Het leekenelement
begint het geestelijke te verdringen. Vroeger reeds hadden
juristen en medici den invloed der geestelijken bestreden; nu komen
daar nog bij de humanistische philologen. De blijvende verdienste
der R. voor de cultuur ligt op het gebied der kunst. De hu manis-
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tische geleerdheid, die met de klassieken dweepte en schreef in
hun taal en mythologie, terwijl de nationale talen reeds meesterstukken hadden voortgebracht en direkt tot het volk spraken, is
meer schoolwijsheid gebleven. Hinderlijk is dikwijls haar gekunsteldheid en holle rhetorica. Op het gebied der philosophie
heeft zij weinig gepraesteerd, de theologie en het geestelijk leven
echter in verschillende opzichten gunstig beïnvloed.
3°. De Kerk en de renaissance. In Italië hebben de naturalistische elementen der oudheid, in verband met de tijdsomstandigheden, een dikwijls noodlottigen invloed uitgeoefend, vooral in de
15e eeuw. In de hooÇJere kringen en bij de intellectueelen was het
leven dikwijls geheel op het natuurlijke gericht en heerschte een
paganistische zinnelijkheid en ongebondenheid. een cynische misdadigheid. die men niet zelden ook principieel trachtte te verdedigen: het genot. het nut is het hoogste. Scherpe kritiek met
bitteren spot werd uitgeoefend op de Kerk en hare instellingen.
soms gaande tot de grens van scepsis en ongeloof. Doch het gewone
volk bleef in het algemeen meer ongerept in geloof en zeden: de
kunst was in haar overgroot deel christelijk en niet weinigen waren
er ook onder de humanisten. die alleen de waardevolle gedachten
en den vorm der klassieken zich eigen maakten. niet hun geest. en
hen in dienst wilden stellen van het Christendom. Deze strooming
heeft ook op humanisten van andere landen ingewerkt, die onder
invloed van de studie uer dassieke oudheid kwamen tot de christe~
lijke oudheid. de H. Schrift en traditie. Buiten Italië heeft de R. veel
minder de cultuur en het volk beïnvloed en was het paganistisch
element in denken en leven bij de humanisten veel minder sterk.
Van kerkelijke zijde was men volstrekt niet blind voor de
gevaren. Vooral uit de kloosterorden ( de Dominicanen Joh.
Dom i n i c i 1. Lucuia noctis, 1405: Savonarola) traden bestrijders
van het humanisme als zoo danig op. Doch verontrust door het toe~
nemende zedenbederf gingen zij soms te ver in hunne veroordeeling.
De zgn. Renaissancepausen. te beginnen met Nicolaas V en talrijke
kardinalen en bisschoppen. ook in andere landen. hebben de
beweging gesteund. gedeeltelijk uit persoonlijke belangstelling.
gedeeltelijk omdat het humanisme een mode geworden was. in het
algemeen echter vooral om haar in dienst der Kerk te stellen. In
de M. E. had de Kerk de leiding gehad op het gebied van weten1 A. R ö s Ier. Cardinal J. Dominiei. Fr. I. B. 1893. Lucula noctis. P. 1908.
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schap en kunst, die zij nu dreigde te verliezen. Zoo zijn Pausen en
bisschoppen als beschermers en begunstigers van humanisten en
kunstenaars opgetreden, om door hen hun geestelijken invloed te
behouden, hun talenten voor de Kerk te gebruiken, hen te ver~
hinderen haar vijanden te worden. Met name Nicolaas V en
verschillende zijner opvolgers hebben er naar gestreefd zich aan
het hoofd der Renaissance te stellen en inderdaad, nog eenmaal is
Rome het schitterende middelpunt der Westersche cultuur en
wetenschap geworden. Doch met de Renaissance is ook een
paganistische geest de Kerk binnengedrongen en zoo is het moei~
lijk een billijk oordeel over de R. te vormen en met name over de
houding der Pausen. Door haar paganistische tendenzen heeft zij
de Kerk zeer ernstig geschaad en het is te betreuren, dat de Pausen
daartegen niet krachtiger zijn opgetreden en zooveel halve
heidenen in hun omgeving geduld hebben. Zij leefden ook te veel
in de overtuiging, dat de leiding der cultuur de voornaamste taak
der Kerk was en zij verloren te veel de zoo hoognoodige her~
vorming uit het oog. Men mag echter hun goede bedoeling niet
over het hoofd zien: de Kerk door kunst en wetenschap ver~
heerlijken en door hun steun heeft de R. ook inderdaad de christe~
lijke kunst met onsterfelijke meesterwerken verrijkt. Het is boven~
dien niet zeker, dat de Pausen, als zij zich tegen haar gekeerd
hadden, de gevaren hadden kunnen voorkomen en of er dan niet
nog grooter onheil voor de Kerk ontstaan zou zijn. Dan had de
R. zich tegen de Kerk gericht; nu kon zij gedeeltelijk in goede
banen worden geleid.
Vooral na het opkomen van het Protestantisme heeft men de
gevaren scherper Ieeren zien en deze vermeden. En door de katho~
lieke Reformatie van haar paganistische elementen gezuiverd. heeft
de Renaissance in haar gezonde tendenzen in de kunst en bij het
onderwijs, in de theologie en in het godsdienstig leven tot op onzen
tijd doorgewerkt en vrucht gedragen. a. Nog immer vormen de
humanistische studiën een gewichtig onderdeel van het onderwijs
en langen tijd hebben de klassieke vormen de christelijke kunst en
literatuur beheerscht. b. De grondslagen van de bijbelsche tekst~
critiek en inleidingswetenschap, van de moderne philologisch~histo~
rische Schriftverklaring, van de patristiek, van de historische critiek,
van de positieve theologie, alles in de M. E. onbekend of verwaar~
loosd, zijn in de R. gelegd. Melchior Canus, Maldonatus, Baronius,
Petavius, de moderne theologie zijn niet denkbaar zonder de Renais~
sance. c. Met den geest der R. hangt samen het meer redelijke en
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beredeneerde, meer doelbewuste, actieve en persoonlijke tegenover
het meer onbewuste en passieve der latere M. E. in de devotie en
het christelijk leven. Het is niet toevallig, dat de methodische meditatie in dezen tijd opkomt. d. Ook heeft tot op onzen tijd nagewerkt
de meer optimistische opvatting van de menschelijke natuur door het
humanisme. Zeer groot was in de M. E. de invloed van St. Augustinus, maar zijn opvatting van de menschelijke natuur is pessimistisch en, als zij beleefd wordt, hopeloos somber. Ook het Ockhamisme is pessimistisch, met zijn opvatting van de onmogelijkheid om
het wezen der dingen te kennen, met zijn willekeurigen God, die de
zedenwet naar welbehagen wijzigen kan, met zijn mogelijkheid van
tegenspraak tusschen geloof en rede. Door de Kerk als zoo danig
is dit pessimisme nooit gedeeld en met name St. Thomas vertegen~
woordigt een gezondere richting (§ 54, 2°; 123, 4°). Ook het
christelijk humanisme, gezuiverd van de overdrijvingen van Erasmus
enz., zooals het vertegenwoordigd wordt door Franciscus van Sales
en vele Jezuieten, stelt optimistisch vertrouwen in de menschelijke
natuur, die door de erfzonde heeft geleden, maar vele krachten ten
goede heeft behouden. En al is zij door de erfzonde gevallen, zij is
door Christus verlost en in Christus heeft zij meer terugontvangen,
dan zij door Adam had verloren. 0 felix Adae culpa! Het verlossingswerk zelf is een bewijs voor de grootheid van de menscheIijke natuur, daar God zelf zich gewaardigd heeft haar aan te nemen
en te verlossen. Dit christelijk humanisme legt dus meer den nadruk
op de goddelijke goedheid dan op zijn rechtvaardigheid, meer op de
verlossing dan op de erfzonde, meer op de troostrijke dan op de
strenge waarheden. Het ontkent niet de noodzakelijkheid der
genade, maar stelt ook de vrijheid van den wil in het licht (Molinisme, probabilisme) en is overtuigd, dat God niet spaarzaam is,
doch mild in de uitdeeling zijner genade; in den R. tijd wordt het
lot der ongeloovigen een der belangrijke vragen. In dezen zin heeft
men terecht gesproken van het humanisme der M.E., van S. Thomas
bv., die volgens Gilson "établit si fortement r éminente dignité de la
nature humaine" en bij wien het christelijk humanisme het distinctieve karakter vormt van zijn moraal (Vernet, La spiritualité médiévale, 114).
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§ 145. De Renaissance in Italië en in andere landen. 1
1°. Italië 2. Dante heeft moderne klanken in de stemmingslyriek
zijner Vita nuova en door het feit. dat hij zoo meesterlijk de volks~
taal hanteert. Doch de inhoud zijner Divina Comoedia (§ 124. 6°)
is geheel middeleeuwsch en meer dan naar literaire schoonheid
streeft hij er naar zijn religieus-philosophische ideeën uit te drukken.
De eerste eigenlijke humanist is Francesco Petrarca 3 (1302-74).
een geestelijke (niet priester) aan het pauselijk hof te Avignon
verbonden. die na een niet vlekkeloos verleden zich tot een ernstig
christelijk leven bekeerde (1353). In zijn sonnetten (Canzoniere)
is hij de eerste moderne dichter; hij geeft stemmingen weer in
schoon en vorm. maar terwijl de geest van Dante op het eeuwige en
goddelijke is gericht. is bij Petrarca de mensch het middelpunt. Hij
is de eigenlijke ontdekker der oudheid en vooral hij heeft zijn tijd~
genoot en voor de klassieken gewonnen. Hij is historicus. criticus.
moraalphilosoof (christelijke en stoïcijnsche motieven volgens Cicero
en Seneca). Doch zijn geloof is oprecht christelijk en de klassieken
zijn hem een middel om het Evangelie te verdedigen. De groote
mannen der Italiaansche R. zijn meest Florentijnen en tot het
midden der 15e eeuw is Florence 4 ook het voornaamste middel~
punt. van waaruit de nieuwe ideeën over de wereld verbreid
worden. De koopman Giovanni Boccaccio 5 ( 1313-75) had.
ondanks zijn lichtzinnig leven en de zinnelijkheid en bespotting
van zedelijkheid. geestelijken en kloosterlingen in zijn Decamerone,
het christelijk geloof nooit verloren. Ook hij bekeerde zich later
en waarschuwde tegen zijn vroegere geschriften. Voor de klassieke
studien. vooral voor het Grieksch. heeft hij groote verdiensten. De
Augustijner~Eremiet Marsigli (t 1394) vormde in zijn klooster
S. Spirito een soort academie. waartoe o.a. de Florentijnsche staats~
kanselier Salutato (t 1406). de boekenverzamelaar Nicoli (t 1437)
en de staatskanselier. historicus en stoïcijnsche moraalphilosoof
Lionardo Broni (t 1444) behoorden. Een ander humanistisch
middelpunt was het Camaldulenserklooster S. Maria degli Angeli
1
De kerkelijke kunst § 151. - 2 § 144. - 3 Opera. Bazel 1581 ; Edizione
nazionale dOOl' N. Fes t a e.a. Florence sedert 1926. - E. Ta t ham. Fr. P. I.
Lo. 1925. - H. Eppelsheimer. P .• Bonn 1926. - P. de Nolhac. P. et
l'humanisme. P. 21907. - P. P i u r. Petrarca's ..Buch ohne Namen" u. die
päpstlichc Kurie. Halle 1925.
4 R. Davidsohn. Gesch. v. Florenz. 1-111. B. 1922/27. C. de Boer.
De ren. der letterkunde te Florence vóór 1500. Den Haag 1927. - 5 G. K ö rtin g. B.·s Leben u. Werke. Lz. 1880. - H. H a u vet t e. B.• P. 1914. S. S a geil a. I sentimenti religiosi nel B.. Riva 1909.
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onder leiding van den vromen Traversari 1, sedert 1431 generaal
zijner orde, die onvermoeid werkte aan de hervorming daarvan en
voor de belangen der Kerk (§ 143). Zijn leerling was Manetti
(t 1459), een der grootste geleerden van zijn tijd, een leek, vriend
van Eugenius IV en Nicolaas V, die Grieksch en Hebreeuwsch
leerde om de Joden in hun eigen taal te kunnen bestrijden en nooit
den arbeid begon zonder de H. Mis te hebben bijgewoond. De
Florentijn Alberti 2 (t 1472). "de alzijdige", de groote theoreticus
der R., ontwierp voor Nicolaas V het grootsche plan voor den
nieuwbouw van de St. Pieter. Hun leven is beschreven door den
Florentijnschen boekhandelaar Vespasiano da Bisticci (t 1498).
Van 1446-59 werkte als a.b. te Florence S. Antoninus (§ 142).
Buiten Florence zijn voor de verspreiding van het humanisme
van beteekenis a. Lorenzo Valla 3 (t 1457), na Petrarca de meest
invloedrijke vertegenwoordiger van het Italiaansche humanisme
(De elegantia latini sermonis), priester, die een groot deel van zijn
leven doorbracht aan het weelderige hof van Alphonsus van Arragon,
koning van Napels, een Maecenas der humanisten, en later aan de
pauselijke curie verbonden was. In zijn dialoog De voluptate ac vero
bono laat hij Bruni de leer der Stoïcijnen, Beccadelli (den schrijver
van den zedeloozen Hermaphroditus, t 1471) het Epicurisme, Nicoli
het Christendom verdedigen. Zijn eigen meening spreekt Valla niet
duidelijk uit, maar het Epicurisme en naturalisme worden er in
schitterende kleuren verheerlijkt. "Wat de natuur voortbracht en
vormde, kan slechts prijzenswaardig en heilig zijn". Grenzen van
goed en kwaad bestaan er niet en zoo wordt het evangelie van het
zingenot gepredikt. De christelijke opvatting komt slechts zwak aan
het woord; zij is alleen van beteekenis voor het leven na den dood.
In zijn geschrift De professione religiosorum bestrijdt hij niet alleen
de misbruiken, maar ook het princiep van het kloosterleven. Als
scherpzinnig criticus toont hij in De falso credita et ementita Con~
stantini donatione declamatio de onechtheid aan van de schenking
van Constantijn (ook reeds eerder door Nic. v. Cu sa en anderen in
twijfel getrokken), doch het historisch gedeelte is voor hem de
aanleiding tot een hartstochtelijke bestrijding van de wereldlijke
heerschappij der Pausen, de oorzaak van alle zedelijke ellende en
1 Lat. Epistolae, ed. P. Ca n net u s, Flor. 1759. A. Din i-T r a ver sar i,
Trav., Flor. 1911. - 2 A. We s s e lof ski, II Paradiso degli Alberti, 3 v. Bol.
1867. - G. Man c i n i, Vita di Leon Baptista degli Alberti, Flor. 2 1911. A. Venturi, L. B. A., R. 1913.
3 Opera, Bazel 1519. G. Man c i n i, Vita di L. V., Flor. 1891.
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verwarring in Italië en de heftigheid, waarmee hij uitvaart tegen "de
gewelddadige, barbaarsche, tyrannieke priesterheerschappij" is later
zelden overtroffen. Van beteekenis is ook zijn Collatio Novi Testa~
menti (1444), een vergelijking van de Vulgaat met den origineelen
Griekschen tekst. door Erasmus uitgegeven (1505). b. Poggio 1
(t 1459), een hoogbegaafd schrijver en ontdekker van vele klas~
sieke handschriften, maar onzedelijk in zijne geschriften (Facetiae)
en een afschuwelijke lasteraar, vooral van priesters en monniken.
Hij is geen ongeloovige, maar onverschillig voor den godsdienst.
Ook hij (geen priester) was jarenlang als scriptor aan de pauselijke
curie verbonden, met meer soortgelijke individuen, uit wier pen de
plechtige pauselijke bullen en ernstige breven voortkwamen. De
beroemde Latinist Vegio (t 1458) was een vroom man, die later
in de orde der Augustijnen trad. De aantrekkelijkste der christe~
lijke humanisten is Vittorino da Feitre 2 (t 1446), een vrome leek,
opvoeder der kinderen van prins Gonzaga te Mantua, waar hij een
lyceum stichtte, dat uit geheel Europa leerlingen trok.
2°. Met Nicolaas V 3 (1447-55) begint een nieuwe periode zoo~
wel in de geschiedenis van het pausschap als van de R. Reeds in
Avignon hadden er betrekkingen bestaan tusschen de Pausen en
de R. en waren humanisten aan de pauselijke curie verbonden.
Nicolaas zelf was een geestdriftige humanist, meer geleerde dan
scheppende geest. Vroeger had hij dikwijls gezegd, dat hij, als hij
ooit rijk zou worden, al zijn geld voor boeken en bouwwerken wilde
uitgeven. Als Paus stelde hij zich aan het hoofd der R., terwijl ver~
schillende zijner opvolgers in deze lijn voortgingen. De bedoeling
van den vromen Nicolaas was voortreffelijk: de Kerk moet ook
in wetenschap en kunst de leiding hebben en deze zullen haar
verheerlijken. Op zijn sterfbed verklaarde hij aan de aanwezige
kardinalen: "Het hooge gezag der Kerk kan slechts geheel erkend
worden door hen, die zich aan geleerde studiën over haar oor~
sprong en wasdom wijden. Het onontwikkelde volk echter wordt
slechts door de grootheid van hetgeen het ziet, in zijn zwak geloof
versterkt." Rome, de hoofdstad der Christenheid, moest daarom
volgens zijn meening het middelpunt worden van wetenschap en
kunst. Hij herstelde en verfraaide de stad, liet Alberti plannen ont~
werpen voor een nieuwe St. Pieterskerk, Fra Angelico de wand~
frescos in de kapel van S. Lorenzo schilderen. Beroemde geleerden
1 E. Wal ser. Poggius Florentius. Leben u. Werke. Lz. 1914. IE. Benoit, V. d. F .• 2 v. P. 1853. - W. Woodward. V. d. F .• Cambr.
1897. - 3 Pastor J. 513--652.
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en kunstenaars ontbood hij aan het pauselijk hof. liet hen
vertalingen maken uit het Grieksch en overal handschriften
verzamelen of overschrijven. Zoo is hij de eigenlijke stichter der
Vaticaansche bibliotheek. Daarmee begon voor het pausschap een
tijdperk van grootheid en glorie. Rome. de kerkelijke hoofdstad.
werd ook wederom het cultureele hoofd der wereld. Doch de
gevaren bleven niet uit: de humanisten brachten een wereldlijken
geest aan het pauselijk hof. Voor de R. zelve was het Maecenasschap
der Pausen van groote beteekenis. omdat zij nu gesteund werd door
een geestelijk en finantieel sterke macht en die haar de opdracht tot
groote werken kon geven. Omstreeks het midden der 15e eeuw ontving het humanisme ook nieuwe elementen uit de Grieksche oudheid
door de Grieken. die op het concilie van Florence aanwezig waren
en door de Grieksche geleerden. die na den val van Constantinopel
( 1453) naar het Westen vluchtten. Van deze is vooral bekend
Bessarion 1 (t 1472). a. b. van Nicea en later kardinaal. groot als
priester en als geleerde. Hij had een rijke bibliotheek van Grieksche
handschriften. vooral belangrijk nu bij den ondergang van het
Grieksche rijk ook de Grieksche cultuur bedreigd werd. In zijn
In calumniatorem Platonis zoekt hij Plato en Aristoteles met
elkander in harmonie te brengen en maakt hij Plato meer voor het
Westen toegankelijk. Omstreeks dezen tijd begint men zich ook
meer den inhoud der klassieken eigen te maken. wat soms het
Christendom ten goede komt. soms zich er tegen richt.
Aenea Silvio Piccolomini 2. die als Pius 11 den pauselijken troon
besteeg (1458-64). was een der grootste humanisten van zijn tijd.
geleerde. dichter. diplomaat. redenaar. een schitterende en veelzijdige geest. die het humanisme op het concilie van Bazel en aan
de kanselarij van k. Frederik 111 naar Duitschland verbreid had.
Als Paus werkte hij nog. in de uren. die hij aan de nachtrust
onttrok. aan zijn hoofdwerk. Cosmographia. een geographische
beschrijving der geheele wereld met historische bemerkingen. dat
invloed op de latere ontdekkingen. vooral van Columbus. heeft uitgeoefend. (De bemerking over de Friezen (c. 35) .. sacerdotes. ne
aliena cubilia polluant. sine conjuge non facile admittunt. Vix enim
continere hominem posse et supra naturam arbitrantur" is onjuist,
1 L. M 0 h Ier.
1923; Bessarionis
2 Opera. Bazel
-4 Bde W. 1909/18
- G. V 0 i 9 t. E.
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Kard. Bessarion als Theologe. Humanist u. Staatsman; Pdb.
In calumniatorem Platonis libri IV. Pdb. 1927.
1571; Der Briefwechsel des E. S .• hrg. v. R. Wol kan,
(Fontes rer. Austriac. 11). - Pas tor I. 347-54; 11.33-38.
S. P ..... u. sein Zeitalter. 3 Bde B. 1856/63.
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vgl. H. Feith. Geschiedkundig betoog, dat de priesteren. reeds voor
de vijftiende eeuw. in de V riesche landen. zoo als overal elders.
leefden in den ongehuwden staat. Groningen. z. j.) Van het grootste
belang voor de geschiedenis van zijn tijd. met een onovertroffen
talent van verhalen en natuurschildering. zijn de Commentarii
rerum memorabilium. aanteekeningen. ook als Paus door hem ge~
maakt. van hetgeen hij zelf gezien en beleefd en van anderen
gehoord had. Beroemd zijn ook zijn brieven. Maar geheel opgaande
in zijn kruistochtplannen. heeft hij tijdens zijn pontificaat weinig
aan de begunstiging der R. gedaan.
Hoe de heidensche richting aan kracht won. blijkt uit het optreden
der humanisten onder Paulus 11 (1464-71). Het kan verwonde~
ring wekken. dat het niet eerder tot een conflict kwam. Doch de
humanisten. hoe lichtzinnig ook in leven en geschriften. bleven
uiterlijk trouw aan de Kerk. Paulus had het college der abbrevia~
toren gereorganiseerd. waardoor verschillende humanisten ont~
slagen werden. die daardoor hun inkomen verloren en zich diep
gekrenkt gevoelden. Deze ontevredenen en verschillende andere
humanisten verzamelden zich om Pomponius Laetus, den opvolger
van Valla als professor der welsprekendheid aan de Romeinsche
universiteit en vormden de Romeinsche akademie. De meesten
waren meer heidensch dan christelijk in opvattingen en levens~
wijze. Zij vormden. naar men meende. een soort geheim genoot~
schap. een wetenschappelijk priestercollege. dat heidensche cere~
moniën vierde en waarvan Pomponius de pontifex maximus
was; er liepen geruchten van samenzweringen. De Paus liet de
voornaamste leden gevangen nemen o.a. Pomponius en Platina,
die bij het verhoor door zijn vreesachtigheid en draaierij een arm~
zaligen indruk maakte. Zij werden later weer vrijgelaten. en de
akademie werd opnieuw opgericht onder Sixtus IV. die Platina
aan het hoofd der Vaticaansche bibliotheek plaatste. Platina heeft
zich gewroken in zijn Opus de vWs et gestis summorum pontificum
( Venetië. 1479). critisch en in een goeden stijl geschreven. maar
zeer partijdig ten opzichte van Paulus 11 en vol hoon over kerkelijke
misstanden. ofschoon hij zelf volstrekt geen exempel was. Op
grootsche wijze heeft Sixtus IV (1471-84) kunst en wetenschap
bevorderd (de Sixtijnsche kapel). meer nog Julius 11 (1503-13).
onder wien de Renaissancekunst haar hoogtepunt bereikt. Zijn
naam is verbonden aan Bramante (plan van St. Pieter). Rafaël
(Stanzen). Michel Angelo (fresco' s van de Sixtijnsche kapel.
Mozes). aan wie hij de opdracht tot deze onsterfelijke werken gaf.
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De faam. die den naam van Leo X (1513-21) omringt. beantwoordt niet geheel aan de werkelijkheid. Wel verdringen zich de
humanisten aan het pauselijk hof. onder wie zijn lichtzinnige secretaris. de latere kardinaal Bembo, die in heidensche uitdrukkingen
over christelijke onderwerpen spreekt (Christus is Minerva e Jovis
capite orta: de H. Geest aura Zephyri caelestis). Maar aan het
hof van Leo zijn ook reeds humanisten. die hun talenten in dienst
zullen stellen van de hervorming: Sadoleto, Vida, Mantovano en
(min of meer) Adrianus van Corneto. - De Sacco di Roma
(1527) heeft aan de heerlijkheid der Renaissance in de eeuwige
stad en aan het Maecenasschap der Pausen een einde gemaakt.
3°. In Florence had Cosimo de Medici 1 (t 1464) een grootsch
Maecenasschap uitgeoefend. Zijn kleinzoon Lorenzo il Magnifico
(t 1492) volgde hem daarin na. maar niet in zijn vroomheid. zijn
strengheid en eenvoud van leven. In tegenstelling met de Romeinsche akademie. die zich van het Christendom afwendde. zocht de
Platonische akademie 2 te Florence een samensmelting van de
antieke wijsheid. met name van het Platonisch idealisme. met het
Christendom. Marsilio Ficino 2 (t 1499) gaf een vertaling van
Plato in den zin van Plotinus. Priester van voorbeeldigen levenswandel. overtuigd van de waarheid van het Christendom. had hij
een onbegrensde bewondering en vereering voor Plato (zijn
hoorders groette hij in plaats van met het gebruikelijke: geliefden
in Christus. met de woorden: geliefden in Plato). en streefde hij
naar een harmonieering van Plato en Christus. Maar door zijn
overschatting van Plato. alsof deze de volle waarheid bezat.
dreigde het Christendom als geopenbaarde godsdienst zijn beteekenis te verliezen. Zijn leerling. de idealistische. hoogbegaafde.
aller harten winnende graaf Pico della Mirandola (1463-94). die
onder invloed van Savonarola stond. een geestdriftig aanhanger
van Plato ("den Grieksch sprekenden Mozes"). wilde op een
breederen grondslag dan zijn leermeester een overeenstemming
met het Christendom in alle oude philosophische systemen zoeken.
vooral ook in de verwarde geheimleer der Joodsche Kabbala.
Innocentius VIII veroordeelde eenige zijner dwalingen ( 1487 ;
Denz. 736. 737). Ook in Florence bereikte onder Lorenzo. terzelfder tijd als te Rome onder Alexander VI. het paganisme zijn
1 A. v 0 n Reu m 0 n t. Lorenzo de M.• 2 Bde Lz. 21883. - G. Jou n g. The
Medici. 2 v. Lo. 1909. - S. B rin ton. The golden Age of the Med.. 1434/94.
Lo. 1925. - 2 G. S a i t t a. La filosofia di M. F .• Messina 1923. - W. D r e s s.
Die Mystik des M. Ficino. B. en L. 1929. - F. V é r net. Ficin. D. Th. V.
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hoogtepunt. waartegen Savonarola zijn machtige stem verhief.
Tegenover de Platonici van Florence stonden de Aristotelici van
Padua, verdeeld in Averroïsten en Alexandristen (naar gelang zij
Averroës of Alexander Aphrodisias als commentatoren volgden).
Zij leerden, dat de onsterfelijkheid der ziel niet te bewijzen is (veroordeeld op het 5e Lateraansch concilie, Denz. 738). en de dubbele
waarheid. Hun voornaamste woordvoerder is Pomponazzi
(t 1525).
De Florentijn Machiavelli 1 (t 1526). de zeer verdienstelijke
geschiedschrijver zijner vaderstad. een scherpe geest en groote
stylist. zedeloos van leven en in zijn tooneelstukken. geheel van den
geest der antieken vervuld en volkomen sceptisch ten opzichte
van den godsdienst. maar vol bitteren haat jegens de priesters en
vooral de Pausen. wil in zijn II Principe een staatsleer opbouwen.
die volgens heidensche ideeën uitsluitend op het staatsbelang gericht
is. Om godsdienst en zedelijkheid behoeft de politiek zich niet te
bekommeren; de godsdienst kan hoogstens een politiek machtsmiddel zijn. Goed zijn en goed handelen is in het openbare leven
niet noodzakelijk. soms zelfs schadelijk; alleen eischt het wijs beleid
den schijn van het goede te bewaren. Zulke princiepen zouden
slecht zijn. als de menschen goed waren; maar zij zijn nu eenmaal
vol bedrog en laten zich gaarne bedriegen en oordeel en slechts
volgens den schijn en naar het succes. De christelijke godsdienst
met zijn leer van zelfvernedering en onrechtlijden kan slechts de
wereld verzwakken.
4°. De Renaissance heeft in andere landen niet den diepen
invloed uitgeoefend dien zij in Italië gehad heeft. In Frankrijk
werd eerst tegen het einde der 15e eeuw het humanisme tot een
beweging van meer beteekenis. De Venetiaan Hieronymus
Aleander 2. die van 1508 tot 1514 veel in Frankrijk verblijf hield.
bevorderde er de belangstelling voor het Grieksch. Om Jacob
Faber Stapulensis 3 (Le Fèvre d'Etaples. t 1536) groepeerden zich
verschillende humanisten (Budé. Farel enz, § 166. 1°). die door de
studie der H. Schrift het Christendom wilden hernieuwen en van
wie later eenigen min of meer met het Protestantisme meegingen.
1 Werken uitgeg. door Pol i dor i. Flor. 1857. P. V i \1 a r i. M. e i suoi
tempi, 3 v. Mil. 4 1927.
2 J. Pa q u ier, Jéröme Aléander, P. 1900. P. I mba r t de \ a T 0 u r, Les
origines de \a Réforme, Il, 111.
a A. Ren a u d e t, Préréforme et humanisme à Paris 1494-1517, P. 1916. E. A man n, Lefèvre, D. Th. IX.
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Ook in Engeland 1 was als in Frankrijk en in Duitschland een
kring van humanisten. die de studie der H. Schrift beoefenden en
voor de hervorming der Kerk werkzaam waren. Hun leider was te
Oxford John Colet2 (t 1519). deken van St. Paul te Londen. een
vroom en ascetisch priester. in Florence door Savonarola ·beïnvloed. begeesterd voor Plato en het Neo-Platonisme. Maar zijn
Christendom steunde te uitsluitend op de H. Schrift. ..Houd U
aan den Bijbel en de Apostelen. en laat de theologen onder elkander
disputeeren". Hij was een vriend van Erasmus, dien hij tot de
studie der H. Schrift aanspoorde en van Thomas Morus 3. den
kanselier van het Engelsche rijk. Als Colet was Morus een nobel
karakter en een trouwe zoon der Kerk. voor wie hij zijn leven zou
geven. doch als Erasmus meent hij door spot de kerkelijke misstanden te kunnen verbeteren. In zijn beroemde Utopia (1516).
waarin hij den idealen toekomststaat beschrijft. ofschoon als phantasie en scherts bedoeld. verkondigt hij zonderlinge opvattingen. In
een land. kort geleden door de Portugeezen ontdekt. bestuurt het
volk zich zelf; het kiest een koning. dien het kan afzetten en dien
de afgevaardigden controleeren ; armoede bestaat er niet. wijl de
goederen gemeenschappelijk zijn en allen verplicht zijn te werken.
Sommigen zijn Christenen. maar zij wonen te ver van Rome om met
den Paus in gemeenschap te staan; daarom hebben zij zelf hun
priesters. mannen en vrouwen. en regelen zelf de geloofsleer en de
liturgie. Oe meesten zijn deïsten; er bestaat absolute vrijheid van
godsdienst; verplicht is alleen het geloof in de Voorzienigheid, de
deugd en de onsterfelijkheid; de verschillende godsdiensten vieren
hun ceremoniën in denzelfden tempel. Een geleerde en een beschermer van het humanisme. een vriend van Erasmus. was John
Fisher 4. kanselier der universiteit van Cambridge en b. van
Rochester. die later Luther bestreed en als Morus den marteldood
stierf.
5°. In Duitschland 5 vinden wij de eerste sporen van het huma1 F. Gas q u e t, The eve of the reformation; vert. door A. B 0 u r 9 e 0 i s. La
Veille de la Réforme en Angleterre, 2 v. Leuv. 1914. - 2 J. Lu p ton, Life of
J. C. Lo. 1888. - F. Se e b 0 h m, The Oxford Reformers. John Colet, Erasmus
and Thomas More, Lo.4 1911. - 3 Opera Latina, Francfort 1689; English works.
ed. Ras t a II 1557. - F. B r i dg e t t. Life and writings of Th. M .• Lo. 21892.
- H. B rem 0 n d, Le Bienheureux Th. M., L. S. 4 1920. - E. D e mer 9 hem.
Thomas Morus et les utopistes de la Renaissance. P. 1927. - P. Hall e t, The
Iife and illustratious martyrdom of b. Th. M., Lo. 1928. - 4 F. B ri d 9 e t t, Life of
Fisher, Lo. 1888. - 5 Jan s sen, Gesch. der deutschen Volkes 11. 19/20, 1913.
- H. Her meI i n k, Die relig. Reformbestrebungen des deutschen Humanismus.
Lz. 1907. - H. Bar 0 n, Zur Frage des Ursprungs des deutschen Humanismus
u. seine religiöse Reformbestrebungen, Hist. Zeitschr. 132 (1925), 413.
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nisme aan het hof van den zeer ontwikkelden k. Karel IV te Praag.
Daar vertoefde in 1356 als gezant Petrarca; aan de keizerlijke
kanselarij waren humanisten werkzaam; later verbleven in Duitsch~
land Poggio en jaren lang Aeneas Sylvius. Kweekplaatsen van het
humanisme voor Duitschland en de Nederlanden waren de scholen
van Zwolle en Deventer en andere, waar de Broeders van het
gemeene leven onderwijs gaven en invloed uitoefenden. Voorop
stond daar de christelijke opvoeding, maar ook het onderwijs in de
klassieken was voortreffelijk. Behalve in de klassieken werd er
onderricht gegeven in de H. Schrift en Vaders, moraal en wijs~
begeerte.
De meestal met de Broerlers in verbinding staande zgn. oudere
humanisten waren van echt christelijke levensopvatting en levens~
wijze en stelden het humanisme (vooral den vorm) in dienst van het
Christendom, in tegenstelling met de zgn. jongere humanisten, die
niet zelden vijandig of onverschillig stonden tegenover de Kerk.
Een der eerste kweekplaatsen van het oudere humanisme was
de school te Zwolle, die in haar bloeitijdperk 800 tot 1000 leer~
Iingen telde en tot aanzien gekomen was door Jan Cele 1 (t 1417),
die in Praag gestudeerd had. Te Zwolle ontvingen hun opleiding
Wessel Gansfort, Agricola, Langen, Hegius en Dringenberg.
Tot de oudere humanisten of den overgang tusschen M. E. en
nieuweren tijd behoort o.a. kardinaal Nicolaas van Cusa 2, b. van
Brixen, (t 1464), uit een eenvoudige familie te Cues aan de Moezel
geboren, die studeerde te Deventer. Als vertegenwoordiger van
den a.b. van Trier was hij te Bazel en een aanhanger der conciliaire
theorie (§ 139, 2°, 3°). Hij was een man van vromen levenswandel.
die vooral als pauselijk legaat krachtig en met succes aan de her~
vorming in Duitschland en de Nederlanden werkte en een veel~
zijdige geest. Hij bezat een uitgebreide kennis der talen en der
astronomie (beweging der aarde om de zon) en toonde zijn
critische begaafdheid in zijn studiën over de schenking van Con~
stantijn en de Pseudo~Isidorische decretalen. Als theoloog en philo~
1 M. S c hoe n gen, Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zu dem
Auftreten des Humanismus I, Fr. i. B. 1898. - 2 Opera, 3 t. Bazel 1565. P. Rot t a, 11 Cardinale N. d. c., Mil. 1928. - E. van St een b erg h e, Le
card. N. de Cues, P. 1921; Autour de la doete ignorance, Mr. 1915; Le "De
ignota litteratura" de Jean Wenck contre N. d. c., Mr. 1910. - J. L e n z, Die
docta ignorantia oder die mystische Gotteserkenntnis des N. C. in ihren philos.
Grundlagen, Würzb. 1923. - A. Pos c h, Die Concordantia catholica des N. v. c.,
Pdb. 1930. - R. Sta del man n, Vom Geist des ausgehenden M. A. Stud:en
zur Gesch. d. Weltanschauung v. Nik. Cusanus bis Seb. Franck, Halle 1929. P. Hes k e s, Kard. N. v. C. en de scholastiek, Stud. Cath. 6 (1930). 1.
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soof leert hij de beperktheid van het verstand; dit kan slechts
eindige dingen kennen. Om God te kennen is een intuïtie noodig.
In zijn De docta ignorantia ontwikkelt hij de Godskennis door
negatie in den geest van Dion. Areopagita, wat een levendige
polemiek uitlokte. Zijn paradoxale en onduidelijke taal is de aan~
leiding geweest, dat men (ten onrechte) hem pantheïsme heeft
toeg eschreven.
Maar het meest heeft tot de verspreiding van het humanisme
in Duitschland bijgedragen, zoodat hij voor dit land eenigermate
werd, wat Petrarca voor Italië was, Ruclolf Agricola \ 1442-85,
(geb. te Baflo in Groningen). Hij was vroom en rein van zeden en
werd in het kleed van St. Franciscus begraven. Om zijn kennis van
het Latijn werd hij de tweede Vergilius genoemd; hij is ook de
grondlegger geweest van de humanistische paedagogiek, met den
stiftproost Rudolf von Langen ( 1438-1519) ,den besten Latijnschen
dichter van Duitschland, die de dom school van Munster tot een
centrum van het humanisme maakte. Dit werd ook de school van
Schlettstadt (Elzas), door den Westphaler Dringenberg van 1441
tot '77 bestuurd. Nog beroemder werd de school van Deventer
onder Agricola's leerling, den vromen Westphaalschen priester
Alexander Hegius, (rector van 1475 tot '98; 2200 leerlingen.) Te
Deventer studeerden o.a. Erasmus en de Roermondenaar Murmelius (t 1517), schrijver van talrijke schoolboeken en zeer gods~
dienstig, een tijdlang rector van de school te Alkmaar (900
leerlingen). De grootste Duitsche paedagoog, praktisch zoowel als
door zijn geschriften, is Jacob Wimpfeling (1450-1528), met Geiler
von Kaisersberg een leerling van Schlettstadt. Wimpfeling liet zich
scherp over misstanden uit, maar was vroom en bleef geheel in
den geest der Kerk. Met deze beiden stond in verbinding Sebastian
Brant, een leek, de dichter van het beroemde N arrenschiff ( 1494) ,
een scherpe satire, maar van echt godsdienstigen geest bezield.
Verder behooren tot deze richting de geleerde Benedictijner abt
van Sponheim, Trithemius, (t 1516). en Koenraad Peutinger, de
uitgever van de reiskaart van Marcus Aurelius, de Tabuia
Peutingeriana 2.
6°. Een andere geest begint zich tegen het einde der 15e eeuw
bij de zgn. jongere humanisten te openbaren. Zij maken zich ook de
ideeën der klassieken eigen. Verschillende streven naar een syn1
2
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Konrad Peutinger's Briefwechsel, herausg. von E. K ö ni g, Mn. 1923. -

§ 145. De Renaissance in Italië en in andere landen.
these der oudheid (vooral Plato en de Stoa) met het Christendom
(als Ficino,) en evenals in de literatuur willen zij ook in den godsdienst tot de bronnen, de H. Schrift en de Vaders, teruggaan (als
Le Fèvre en Colet) ; hun voornaamste vertegenwoordiger is
Erasmus. Doch de grens, welke hen scheidt van anderen, die
sceptisch en syncretistisch in hun opvattingen en dikwijls paganistisch van leven zijn en scherp de scholastiek en Rome aanvallen, is
niet altijd dUidelijk.
Tot de eerste groep behooren o.a. a. de Groninger Wessel
Gansfort 1 (1420-89), leerling der Broeders van het gemeene
leven. Hij vertoefde in alle wetenschappelijke centra van Europa.
ook op den Agnietenberg (§ 142, 2 0 ). later veel in het klooster
Aduard, een middelpunt van het humanisme in Nederland en hij
was een vriend van b. David van Bourgondië, dien hij bijstond
met zijn medische kennis; hij stierf en werd begraven in het
Clarissenklooster te Groningen. Zijn naam was in geheel Europa
bekend; door zijn vrienden werd hij genoemd "lux mundi", door
zijn vijanden "magister contradictionum". Minder juist is hij "een
hervormer vóór de hervorming" genoemd: hij is geen geestverwant van Luther, zooals deze meende en na hem vele Protestanten.
Want "zijn sacramentsopvatting, rechtvaardigingsleer en bijbelbeschouwing zijn Roomsch" (van Rhijn, Biogr. W.), dus de essentieele punten. Ook is hij als trouwe zoon der Kerk gestorven. Wel
is hij katholiek met iets zeer "singuliers" en daardoor heeft hij
onbewust de Hervorming mee voorbereid: hij ontkent het onfeilbaar leergezag van Kerk en Paus, heeft verkeerde opvattingen over
de aflaten en sommige sacramenten, zag als humanist minachtend
neer op de scholastiek, was sterk individualistisch in zijn vroomheid. Zijn geschriften, die ijveren tegen misbruiken, zijn meest van
ascetischen en mystieken aard en geven niet een gesloten systeem;
daardoor en door zijn nominalisme worden sommige contradicties,
half katholieke en half protestantsche opvattingen, verklaard.
b. Desiderius Erasmus 2, te Rotterdam waarschijnlijk in 1466 als
1 Opera, Gron. 1614. M. van Rh/jn, Wessel G., Gron. 1917 (R. Post,
W. G. in het licht van zijn tijd, De Beiaard 5 1 (1920/21), 25, 11I); Biogr.
Woordenboek V, 195; De invloed van W. G., N. A. v. Kerkgesch. 20 (1927),1.
2 D. E. opera omnia, ed. J. Cl e r i c u s, 10 t. Leid. 1703/06. P. All e n,
Opus Epistolarum D. E. t. I-VIII, Oxf. 1907-28. - Briefe an D. E., hg. von
J. F ö r s tem a n n u. O. G ü n t her, Lz. 1904. - Bibliotheca Erasmiana, Gent
1907. - Biogr. J. Fr 0 u d e, Lo. 2 1899; E. E mer ton, Lo. 1899; J. H u i zin 9 a,
Haar!. 1924; J. Man g a n, 2 v. Lo. 1927. - P. All e n. The age of E, Oxf.
1914. - J. L i n cl e b oom, Erasmus, onderzoek naar zijn theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan, Leid. 1909 ; Het B/jbelsch humanisme in Nederland, Leid.
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zoon van een priester geboren. studeerde te Deventer onder Hegius
en later bij de Broeders van het gemeene leven te 's Hertogen~
bosch en trad te Stein (bij Gouda) in het klooster der Augustijner~
koorheeren, waar hij de priesterwijding ontving. Een rechtmatige
reden om het klooster te verlaten vond hij in zijn aanstelling als
secretaris van den b. van Kamerijk (1493); hij is er nooit terug~
gekeerd en later door Leo X van zijn kloostergeloften ontslagen.
Nu begon een omzwerven door geheel Europa: Parijs, Engeland,
Rome, Venetië, Leuven. Bazel en Freiburg. Bij voorkeur woonde
hij in de nabijheid van groote drukkerijen, in koortsachtige haast
zijn talrijke geschriften en edities van klassieken en kerkvaders
uitgevend, in levendige correspondentie (meer dan 2000 brieven
bewaard) met humanisten, bisschoppen. Pausen enz. Bij zijn
zwakke gezondheid heeft hij een bijna ongelooflijke werkkracht
ontwikkeld.
Erasmus is een moeilijk te doorgronden natuur, doch in leven en
opvattingen staat hij verre van het halve paganisme van ver~
schillende Italiaansche humanisten. Op zijn zedelijk leven kleeft
geen vlek; "wij weten zelfs niet, voorzoover mij bekend, of eenige
vrouw ooit in zijn leven zijne gedachten heeft vervuld of liefde
gewekt heeft." (Knappert, 107). Zijn eenige liefde waren zijn
boeken, "quorum familiaritas me plane beatum effecit." De eerste
jaren ging hij geheel op in de studie der klassieken. Meer nog dan
hun stijl, dien hij op onovertroffen wijze hanteerde, trok hem hun
natuurlijke levenswijsheid aan, hun eenvoud, redelijkheid, ge~
matigdheid (Cicero, Horatius. Plutarchus). waarin hij een voor~
bereiding ziet van het Christendom. In zijn Adagia en Colloquia
familiaria heeft hij zijn ontzagwekkende kennis der oudheid neer~
gelegd en daardoor meer dan iemand er toe bijgedragen om het
humanisme in breede kringen tot gemeengoed te maken. In Enge~
land sloot hij vriendschap met Colet, Morus en Fisher, en de
vereering, die deze beide toekomstige martelaren voor hem koester~
1913 ; Geschiedenis van het vrijzinnig Protestantisme, 1929. - P. Mes t w e r d,
Die Anfänge des Erasmus, Humanismus u. ,.Devotio moderna", Lz. 1917. A. Ren a u d e t, Erasme, sa pensée religieuse et son action d'après sa corresponden ce (1518121), P. 1926. - J. Pineau, Erasme. Sa pensée religieuse, P.
1924. - L. K nap per t, Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme
in de Nederlanden, Utr. 1925. - J. de Jon g, Het godsdienstig standpunt van
Erasmus, Ann. tot het bevorderen der wetenschap onder de Kath., 1930, 179.
- K. L a u ten s c hut z, Erasmus : Katholiek, Hervormer of Rationalist? Het
Schild 12 (1930/31), 260, 304, 344, 412. - A. H y ma, The youth of Erasmus,
Ann Arbor 1930. - B. Mol ken boe r, Vondel en Erasmus, Stud. C. 5 (1929)
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den, moet ons voorzichtig maken om hem te spoedig te veroordeelen
(Bremond, Thomas More, 32; Gasquet, La veilIe de la Réforme I,
171-233). Onder invloed vooral van Colet werd zijn belangstelling
gewekt voor de H. Schrift en voor de christelijke oudheid; daaraan
heeft hij de laatste helft van zijn leven grootendeels gewijd. Hij
publiceerde Valla's philologische Annotationes in Novum Test,
(1505), en gaf zelf het Nieuwe Testament uit volgens den Griek~
schen tekst met een vertaling in klassiek Latijn en aanteekeningen,
voorafgegaan door een M ethodus perveniendi ad veram theologiam
( 1516). Deze uitgave is te haastig en slordig bewerkt, maar heeft
grooten invloed uitgeoefend op onze moderne critische bijbel~
studie. Ook publiceerde hij verschillende vertalingen en uitgaven
van kerkvaders (Origenes, Basilius, Chrysostomus, Irenaeus.
Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, wien hij vooral bewondert).
In de liefde van Erasmus voor de H. Schrift en de christelijke
oudheid zit een trek der Renaissance: tot de bronnen terugkeeren.
Hij spreekt daarom van een "renascentia christianismi", "renascens
pietas" ; "Christurn e fontibus praedicare." Naar zijn meening is
het oorspronkelijke Christendom verbasterd door allerlei uiterlijke
ceremonies, het monnikswezen en de definities der theologen; men
moet terugkeeren "in purum et simplicern Christianismum, non
contaminatum humanis decretis", het Christendom der H. Schrift
en der Vaders. En tot de zuivering, de hernieuwing van het
Christendom moeten de klassieken, de "bonae literae" helpen, "ut
optima religio pulcherrimis studiis fulciretur". Zoo streeft hij naar
een synthese van de klassieke oudheid en het Christendom, waarbij
het laatste echter niet zelden te kort komt. En hier ligt het gevaar
van zijn richting: als men te veel den nadruk legt op de overeen~
komst van de antieke wijsheid met het Christendom, verliest dit zijn
absolute waarde.
Ook zijn opvatting van het Christendom zelf is niet zuiver katho~
liek. "Geweldig groot is Erasmus' eerbied voor, gehechtheid aan
den Bijbel geweest, maar niet voor den geheelen inhoud des Bijbels
zonder meer". (Lindeboom, Geschiedenis 38). Ongetwijfeld neemt
hij den goddelijken oorsprong aan van de H. Schrift; ook hecht
hij groote waarde aan den juisten tekst. Doch in de verklaring wijkt
hij dikwijls af van den letterlijken zin, als deze naar zijn meening
niet stichtend is of tot materialisatie van den godsdienst leiden kan:
dan zoekt hij een mystieken, allegorischen zin. En vervolgens zoekt
hij in de H. Schrift niet zoozeer de geopenbaarde waarheid, als het
leven, de moraal. Hoofdzaak is voor hem in het Christendom de
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philosophia Christi, de moraal. die Hij door zijn leven bevestigd
heeft. Dit hangt samen met de mentaliteit van Erasmus, die geheel
op het ethische gericht is. Hij is een zeldzaam rijke, maar niet diepe
geest; voor metaphysieke vraagstukken heeft hij geen belang~
stelling. Hij heeft een tendenz tot scepticisme, een zeker gevoel voor
het ondoorgrondelijke van het wezen der dingen; vandaar zijn
genuanceerde gedachtengang, die zich nooit beslist uitspreekt:
vandaar ook zijn afkeer van de scholastiek, zijn weinig waarde
hechten aan de dogma's, die hij echter als de Ockhamisten aan~
neemt, als de Kerk ze duidelijk leert. Zijn Christendom is daarom bij
voorkeur dat der Bergrede: de beoefening der deugden van naasten~
liefde, eenvoud, geduld, vredelievendheid, zuiverheid, die hij ook bij
de ouden meende te vinden. Maar de andere deugden, die Christus
daar even krachtig predikt: nederigheid, versterving, zelfver~
loochening, gaat hij stilzwijgend voorbij. Christus is hem meer de
leeraar dan de verlosser; meer het menschelijke dan het goddelijke
in Christus trekt hem aan.
In zijn talrijke geschriften heeft Erasmus deze ideeën verkondigd,
zijn humanitaire deugden gepr~dikt, geijverd voor meer innerlijkheid
in den godsdienst, in welsprekenden ernst, nooit echter geest~
driftig en dikwijls met scherpen spot en satyre op misstanden en
personen (La us stultitiae of Encomium moriae. aan Morus opge~
dragen, met een zinspeling op diens naam (1509), Colloquia fami~
liaria. Enchiridion militis christiani. dolk of handboek van den
christenstrijder, eenigen tijd een veel gelezen en vertaald devotie~
boek). Doch de telkens terugkeerende spot en satyre waren eerder
middelen tot verbittering dan tot verbetering. En Erasmus is te
weinig religieus: hem ontbreekt de overtuiging en de liefde van den
echten hervormer en hij steunt niet genoeg op een dogmatisch
fundament. Zoo kon S. Ignatius verklaren, dat de lezing van het
Enchiridion hem meer kwaad dan goed gedaan had.
Zelden is iemand tijdens zijn leven bewonderd en verheerlijkt als
Erasmus ; hij was het door iedereen erkende hoofd der humanisten:
zijn woorden golden als orakels. Daarom heeft zijn invloed in ver~
schillende opzichten de Kerk zoo geschaad. Bij zijn tijdgenooten
gold hij veelal als de wegbereider van Luther ("ubi Erasmus innuit,
Lutherus irruit." "Erasmus heeft het· ei gelegd, Luther het uitge~
broed"). Dit is slechts gedeeltelijk waar.
Door zijn scherpen spot met misstanden en kerkelijke personen heeft E. den
eerbied voor het geestelijk gezag helpen verzwakken en daardoor L:s leer
gemakkelijker Ingang doen vinden. HIJ beschouwde L. aanvankelijk ook als een
medestander In den strijd tegen de misbruiken en voor de bonae literae en heeft
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daarom een krachtig optreden tegen hem trachten te verhinderen. Maar geestelijk
is Erasmus de antipode van Luther. Luther is een religieuse hervormer, Erasmus
was voor alles geleerde. L. is positief, E. altijd zwevend. L. leert de noodzakelijkheid van het geloof in Christus, E. verkondigt een soms verregaand latitudinarisme ; L. gaat tot revolutie, E. is altijd gematigd en voorzichtig en wil boven
alles den vrede. L. leert de algeheele verdorvenheid der menschelijke natuur,
wier vrijheid verloren is gegaan; E., de humanist, is optimistisch, acht de vrijheid juist een der hoogste goederen. Daarom heeft E., toen hij niet langer
neutraal kon blijven, ook aangespoord van hooge kerkelijke zijde, juist in dit
kapitale punt L. aangevallen en in zijn De libero arbitrio diatribe (1525) op
meesterlijke wijze de vrijheid van den wil verdedigd, hier en daar echter bijna
semipelagiaansch. Ten slotte: E. heeft het bovennatuurlijk gezag der Kerk altijd
zonder aarzeling en critiek aanvaard, ook alom een steunpunt te vinden voor
zijn sceptischen geest; nooit heeft hij met de Kerk willen breken. "Ik had in
Luther's kerk een der coryphaeën kunnen zijn, maar ik heb liever gewild, den
haat van heel Duitschland op mij te laden, dan uit de gemeenschap der Kerk
te scheiden" (1528). Toen het Protestantisme te Bazel zegevierde, verliet hij
deze stad om zich te vestigen in het katholieke Freiburg i. Br. Paulus 111 bood
hij zijn medewerking aan voor het toekomstige concilie (1535); hij stierf echter
het volgend jaar tijdens een voorbijgaand verblijf te Bazel. zonder dat een
priester aanwezig was.

De directe afstammelingen van Era~mus leefden voort in de,
vooral in ons land, talrijke middenpartij, die verdraagzaamheid
predikte en beoefende, meer den nadruk legde op de ethiek dan
op de dogmatiek, een leekenchristendom zonder veel dogma's
voorstond: vele intellectueelen, later de rekkelijken, libertijnen,
Arminianen, Doopsgezinden. Deze verdraagzame, ondogmatische
houding van Erasmus' geestverwanten is een ramp geweest voor de
Kerk, in een tijd, dat vurige godsdienstijver en krachtig optreden
gebiedende eischen waren. Zoo alleen is het verklaarbaar, dat een
kleine groep overtuigde Calvinisten Noord-Nederland heeft kunnen
overheerschen. Niet gemotiveerd is het echter o.i. om Erasmus te
noemen "feitelijk vader van het Neo-Protestantisme en vrijzinnigheid" (Lindeboom, Gesch. 33); hij erkende het bovennatuurlijk
karakter van het Christendom. - Het gezonde in de ideeën van
Erasmus en zijn christelijk humanisme heeft echter ook het Katholicisme der 16e eeuw gunstig beïnvloed.
Een groep van aan het pausschap vijandige jongere humanisten verzamelde zich om Koenraad Mutianus Rufus 1 (t 1526),
kanunnik te Gotha, die een Platonisch syncretisme huldigde. Daar
toe behoorden o.a. E 0 ban u s Hes sus (t 1540), C rot u s
Ru b e a n u s, Ulrich von Hutten 2 (t 1523), de latere hartstochteF. H a I b a u e r, Mut. Rufus u. seine geistesgeschichtl. Stellung, Lz. 1929.
P. K a I k hof f, U. v. H. u. die Entscheidungsjahre der Reformation, 1920;
U. v. H. 's Vagantenzeit u. Untergang, Weimar 1925. - F. Wal ser, Die
politische Entwicklung U. v. H. während der Entscheidungsjahre der Refor;
mation, Mn. en B., 1928. - H. Hol b 0 r n, U. v. H., Lz. 1929. - O. F 1 a k e,
U. v. H. 1929. - A. Boe mer, Epistolae obscurorum virorum 1-11, Heidelb.
1924.
1

2
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lijke partijganger van Luther, een verarmde ridder en talentvol
schrijver. Hun anti~kerkelijke stemming bleek in den strijd om
Reuchlin. De bekeerde Jood Pfefferkorn ijverde voor de vernieti~
ging van alle Rabbijnsche geschriften; Reuchlin, professor te
Ingolstadt, een verdienstelijk Graecist en Hebraïst, van kerkelijke
gezindheid, bestreed hem in zijn scherpen Oogenspiegel (1511). De
theologische faculteit van Keulen koos partij tegen Reuchlin en de
Keulsche Dominicaan en inquisiteur Jacob Hochstraten leidde een
proces in. Eenige humanisten grepen deze gelegenheid aan; in
1514 verscheen het eerste deel der Epistolae obscurorum virorum,
grootendeels van Crotus Rubeanus, in 1517 het tweede, grootendeels
van Hutten, die geestrijk hier en daar, maar uiterst bitter, scherp
en grof de scholastiek, den Paus en de geestelijkheid, kerkelijke
instellingen met spot en hoon overlaadden. Zij behooren reeds tot
het voorspel der Reformatie.

§ 146. De zgn. Renaissance-pausen. 1
10 • Door de excessen van Bazel, het krachtig optreden van

Eugenius, het sluiten van concordaten had de conciliaire theorie
hare groote beteekenis verloren en was het pauselijk gezag sterker
dan het in langen tijd geweest was. Een geschrift als van den
beroemden Spaanschen kard. de Torquemada Summa de Ecclesia
(omstr. 1450). waar hij krachtig, niet zonder overdrijving, de vol~
heid der pauselijke macht verdedigt, vond weerklank. Van een
andere zijde dreigde echter een nieuw gevaar nl. van de vorsten,
die door de concordaten grooteren invloed in kerkelijke aangelegen~
heden, o.a. bij benoemingen, verkregen hadden. De zgn.landskerken
begonnen op te komen.
Met P. Nicolaas V 2 (1447-55) stelt het Pausschap zich aan het
1 Pas tor I-IV 1. Eenige bronnen: A ene a s S y I v i u s, Commentarii
rerum memorabilium libri XII, Franckf. 1614. - B. P I a tin a, Opus de vitis ac
gestis s. pontificum ad Sixtum IV .... deductum, Ven. 1479 etc. - P. Jo v i u s,
Vita Leonis et Vita Adriani VI. Flor. 1548 etc.; Historia sui temporis, 2 v. Flor.
1552. - St. In fes s u r a, Diario della città di Roma. ed. M u rat 0 r i, Script.
rerum Ital. lIl, 2.; Tommasini, R. 1890. - Burchardi .... Diarium sive
rerum urbanarum commentarii (1483-1506), ed. L. Thuasne, 3 v. P. 1883-85.
- Par i s d e G ras sis, 11 Diario di Leone X, ed. Del i cat i-A r m e 11 i n i, R.
1884. - Sigismondo de Conti, Le storie de suoi tempi del 1475 al 1510,
ed. F. Calabri, 2 v. R. 1883. - Fr. Guicciardini, Storia d'ItaIia (14931532), Ven. 1567 etc. - Verder: F. G reg 0 r 0 v i u s, Gesch. der Stadt Rom im
M. A., VII, VIII. - E. R 0 don ach i, Hist. de Rome de 1354 à 1513, 3 v.
P. 1922-28. - E. Bon cam p a 9 n i, Roma nel rinascimento J, AIbano 1928.
2 Pas tor I, 369-652. K. PI e y e r, Die Politik Nik. V, Stuttg. 1927.
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hoofd der Renaissance. wat voor beide belangrijke gevolgen heeft
(§ 145. 2°). Het herstel van de eenheid na het schisma van Felix V
werd gevierd door het jubilé van 1450. dat ontelbare pelgrims naar
Rome trok. Tegelijk werden pauselijke legaten gezonden om het
jubilé te verkondigen en als vrucht daarvan aan de hervorming
te werken: kard. Estouteville naar Frankrijk. kard. Nicolaas van
Cusa naar Duitschland (ook ons land). die zegenrijk werkzaam
was. In 1452 had op schitterende wijze de keizerskroning plaats van
Frederik 111. de laatste te Rome. De inname van Constantinopel
( 1453). den sleutel van Europa. verwekte algemeenen schrik. Op de
afwering van het geheel Europa en de Westersche cultuur be~
dreigende Turkengevaar was voorloopig al het streven der
Pausen gericht. Het strekt hun tot onvergankelijke eer. te meer
waar zij vrijwel alleen stonden. Welk een andere richting zou
waarschijnlijk de geschiedenis van Oost~Europa en W est~Azië
genomen hebben. als de vorsten en volkeren van Europa hen
gesteund hadden. Reeds Nicolaas V had vruchtelooze pogingen
aangewend tot een kruistocht. 2°. Zijn opvolger. de 77~jarige
Calixtus 1111 (1455-58). heeft geheel zijn pontificaat er aan
gewijd. Hij stamde uit het Kataionische adellijke geslacht der Borja.
was professor van het kerkelijk recht geweest en had zich ver~
dienstelijk gemaakt om de laatste sporen van het schisma in Spanje
te doen verdwijnen. Om een kruistocht tot stand te brengen. zond
hij gezanten naar de verschillende landen. bracht persoonlijk
groote finantieele offers. schreef gebeden uit (o.a. den reeds
gebruikelijken Angelus). maar hij vond slechts onverschilligheid
of zelfs tegenwerking; om hare bezittingen in het Oosten te hand~
haven. had Venetië zelfs een overeenkomst met de Turken gesloten.
Op de bres stonden alleen Hongarije. onder den dapperen Hunyadi.
die gesteund door den pauselijken legaat Carvajal en den
H. Johannes Capistrano een schitterende overwinning bij Belgrado
behaalde (1456). en George Skanderbeg. de vorst van Albanië.
Ook de pauselijke vloot bevocht een overwinning bij Metelino
(1457). Opgaande in zijn kruistochtplannen stond Calixtus vrij
onverschillig ten opzichte van de Renaissance. De groote zwakheid
van zijn overigens verdienstelijk pontificaat is de verregaande
begunstiging zijner onwaardige familieleden. Twee neven. onder
wie den 26~jarigen zedeloozen Rodrigo. benoemde hij op één dag
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tot kardinaal. een anderen tot gouverneur van den Engelenburcht.
Daarmee komt het geslacht der Borja tot invloed, rijk aan talentvolle en krachtige, maar ook gewetenlooze mannen. 3°. Ook de
groote humanist Aenea Sylvio (§ 145, 2°), Pius 11 1 (1458-64),
heeft in de bestrijding der Turken de voornaamste taak van zijn
pontificaat gezien. Te Bazel had hij aan de zijde van den tegenpaus Felix gestaan (§ 139, 3°); in jongere jaren had hij een lichtzinnig leven geleid, doch priester geworden zich oprecht bekeerd
en o.a. zijn Tractatus de duobus amantibus herroepen. Een van zijn
eerste regeeringsdaden was een oproep tot de vorsten om op een
congres te Mantua over den kruistocht te beraadslagen. Maar
praktisch werd er weinig bereikt. Krachtig trad de Paus op tegen
de weer oplevende conciliaire en nationaalkerkelijke tendenzen in
Frankrijk en Duitschland en daar men zich op zijn eigen vroegere
houding te Bazel beriep, herriep hij openlijk zijn verleden in de bulle
In minoribus agentes (1463): "Aeneam rejicite, Pium recipite". Ook
is hij werkzaam geweest voor de hervorming der Kerk, door een
hervormingscommissie te benoemen en voor de verzoening der Hussieten. De Turken drongen steeds verder door en hadden reeds een
groot deel van den Balkan veroverd; weer deed Pius een beroep op
de vorsten. En opdat zijn voorbeeld hen aan zou sporen besloot hij
zich zelf aan het hoofd van een leger te stellen; reeds ernstig ziek
ging hij naar Ancona om zich op de Venetiaansche en Genueesche
vloot, die daar komen zou, in te schepen. Daar stierf hij, uitgeput door
ziekte en teleurstelling. 4°. De Venetiaan Pietro Barbo, Paulus 11 2
(1464-71), werkte eveneens voor den kruistocht, ofschoon niet
met den ijver van zijn voorgangers. Krachtig streefde hij naar het
herstel van de pauselijke macht in den Kerkelijken staat; geroemd
wordt zijn milddadigheid. Hij is geen vijand van de kunst geweest,
zooals Platina beweerd heeft, alleen van de heidensche richting
(§ 145,2°).
5°. De generaal der Franciscanen, Francesco della Rovere,
Sixtus lV 3 (1471-84), wekte bij zijn keuze hoopvolle verwachtingen. Eenvoudig van leven en rein van zeden, bekend als theoloog,
had hij heilzaam voor zijn orde gewerkt. Toch begint met hem het
eigenlijke verval van het pausschap, het tijdperk der zgn. politieke
Pausen, bij wie de kerkelijke belangen wijken voor zuiver wereldlijke en politieke tendenzen. De hoofdoorzaak is zijn grenzenloos
1 Pastor 11
Il, 449-710.
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nepotisme. Terstond kwamen zijn talrijke arme familieleden naar
Rome en de Paus, goedig van aard en met de wereld niet voldoende
bekend, kon hun niets weigeren. De eerste door hem gecreëerde
kardinalen waren zijn twee jeugdige neven Giuliano della Rovere,
de latere Julius 11, en de weelderige, verkwistende en zedelooze
Pietro Riario. Later benoemde hij nog tot het kardinalaat of hooge
ambten verschillende familieleden, onder wie onwaardig en, die
de pauselijke gunsten misbruikten om rijkdom en macht te ver~
werven. Een grooten en noodlottig en invloed oefende vooral
zijn neef Girolamo Riario uit, die een vorstendom wilde
stichten en den Paus in meerdere oorlogen verwikkelde. Eerst
met de republiek Florence. Lorenzo de Medici, de machtigste man
der republiek, voortgekomen uit de geldaristocratie, had zich
vele vijanden gemaakt onder den ouden adel, met name de Pazzi,
die zich nu met Girolamo verbonden om aan de macht van Lorenzo
een einde te maken. Deze had zich ook aan talrijke vijandigheden
tegenover den Paus schuldig gemaakt en Sixtus keurde het plan
der samenzweerders goed, maar verbood uitdrukkelijk bloedver~
gieten. Doch zij waren niet zoo kieskeurig in hun middelen: onder
de Hoogmis in den Dom te Florence vielen zij de Medici aan,
doodden Giuliano en verwondden Lorenzo (1478). De aanslag
mislukte echter en de positie van Lorenzo werd sterker dan te
voren. Hij nam bloedige wraak op zijn tegenstanders en Sixtus
sprak het interdict uit over Florence, waarom men zich echter
weinig bekommerde. Van beide zijden greep men naar de
wapenen; eerst het dreigende Turkengevaar bracht na twee jaar
den vrede tot stand. Spoedig daarop werd de Paus door Girolamo
verwikkeld in een oorlog met Napels en Ferrara; daarna met
Venetië en de Colonna's. In 1480 vatten de Turken voet in Italië
en veroverden Otranto. Dit werd spoedig weer door Italiaansche
troepen ontzet, maar alle verdere pogingen van Sixtus, hoe ijverig
ook, om een kruistocht te bewerken, mislukten. - Als generaal
zijner orde had Sixtus voor de hervorming gewerkt en als Paus
was hij daartoe ook wel genegen. Daarom begunstigde hij de
kloosterlingen en vooral de Franciscanen (bulIe Mare Magnum,
1474), zoodat deze praktisch onafhankelijk werden van de
bisschoppen en pastoors in de uitoefening der zielzorg, wat echter
de twisten met dezen en de rivaliteit met andere orden vermeerderde; ook bevorderde hij de vereering der H. Maagd. Doch over
het algemeen is onder zijn pontificaat de toestand ongunstiger
geworden. Bij zijn 34 kardinaalsbenoemingen gaven politieke over-
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wegingen den doorslag en zoo waren onder de nieuwbenoemden
talrijke minder kerkelijk gezinde mannen en kregen de minder
gunstige elementen de overhand, die een Alexander VI kozen. Voor
de nepoten was veel geld noodig, dat steeds meer uit benoemingen.
aflaten enz. verkregen werd. wat in Duitschland en elders immer
meer ontevredenheid wekte. De uiterlijke glans, dien Sixtus de
Kerk verleende door zijn grootsche bevordering van wetenschap
en kunst (§ 145. 2°) kon de innerlijke zwakheid van zijn pontificaat niet verbergen.
6°. De Genuees CiM, Innocentius VIII 1 (1484-92). dankte
zijn keuze aan kard. Giuliano della Rovere, die daartoe van
simonistische middelen gebruik had gemaakt: eerst sedert de bulle
Cum tam divino, die Giuliano als Julius 11 uitvaardigde (1506).
is een simonistische keuze ongeldig. In zijn jeugd had Innocentius
een lichtzinnig leven geleid, maar erger nog en teekenend voor
den tijd is, dat de bruiloft van zijn natuurlijken zoon en later
die van zijn kleindochter openlijk in het Vaticaan gevierd werd .
.. Primus pontificum filios filiasque palam ostentavit ...... Utinam
ut exemplo prius caruit, ita postea imitatore caruisset," verzuchtte
Aegidius van Viterbo. (Hist. XX saec. Pastor 111. 242). Van zijn
pontificaat dat sterk onder den invloed van kard. Giuliano
stond, is weinig kracht uitgegaan. Nog meer onwaardige kardinalen werden benoemd, die weelderig en lichtzinnig geheel als
wereldsche vorsten leefden. van bravi omringd door de stad
reden, om groote sommen speelden. Tijdens de ziekte van
Innocentius tot de keuze van Alexander kwamen in Rome 200
moorden voor. Ook tegen de Turken werd weinig gedaan. Van
sultan Bajazet 11 ontving de Paus zelfs aanzienlijke sommen, omdat
hij diens broeder. prins Dschem, hem door de Johannieters uitgeleverd, gevangen hield en Bajazet aldus van een gevaarlijken
kroonpretendent bevrijdde.
7°. Met groote sommen en rijke beloften, waarvan de lijst nog
bewaard is, kocht kard. Rodrigo Borja. Spanjaard van geboorte.
neef van Calixtus 111. de stemmen der verschillende collega's en
als Alexander VI2 besteeg hij den pauselijken troon (1492-1503).
De herhaalde, ook in den allerlaatsten tijd beproefde rehabilitatie1 Pas tor III 5/7 (1924), 206-335. 2 Pas tor lIl, 337-656. Sc h n i t z e r, Der Tod Alex. VI, Mn. 1929. - P. deR 0 o. Materials for a
history of Pope AI. VI. 5 v. Brugge 1924. (H. J. G. 1924, 262; P. A I b ers.
Stud. 109 (1928), 224). - R. S a bat i n i. Das Leben Caesar Borgias, vert.
Stuttg. 1925. - F. G reg 0 r 0 v i u s, Lucrezia Borgia, 2 Bde Stuttg. 7 1925. -

J.
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pogingen van dezen paus (Chantrel, de Roo), zijn gefaald door de
talrijke en verpletterende bewijzen zijner schuld. Hij was echter
ook geen monster van slechtheid, zooals men van andere zijde
overdreven heeft. In zijn particulier en politiek leven was hij noch
beter noch slechter dan vele wereldlijke vorsten van zijn en van
lateren tijd; maar het feit, dat zulk een man den pauselijken troon
bestijgen kon, was een smaad en ramp voor de Kerk. Rijke gaven
waren hem geschonken: hij was zeer bekwaam in de behandeling
van zaken, welsprekend, imponeerend van uiterlijk en in zijn
optreden en wist, als hij het wilde, de menschen voor zich in te
nemen. Maar hij was een slaaf van de zinnelijkheid. Reeds als
jeugdig kardinaal had hij daarover van Pius 11 een scherpe vermaning ontvangen; vóór zijn verheffing tot het pausschap had hij
zes, daarna nog twee kinderen. Soms, als zware slagen hem troffen,
keerde hij in zich zelven ; maar het berouw was steeds van korten
duur en tot het laatste toe heeft de hartstocht hem geboeid. En
hij bekommerde zich weinig om het oordeel der menschen, zoodat
de schande van den H. Stoel aan geheel de wereld openbaar werd.
Voor zijn kinderen had hij een grenzenlooze liefde en zwakheid;
hij misbruikte zijn hooge waardigheid om hen tot grootheid te
brengen en duldde al hun ongerechtigheden. De meest bekende
zijn: Juan, op zijn voorspraak tot hertog van Gandia verheven,
Lucretia, veel belasterd, die in haar jeugd niet vrijgebleven was
van de zedelijke ongebondenheid van haar tijd, doch als hertogin
van Ferrara een voorbeeld was van vrouwelijke deugd en Caesar,
die hem in latere jaren vooral beheerschte. Caesar, een condottiere,
een misdadigernatuur in grooten stijl, heeft iets angstwekkends,
iets daemonisch. Daar zijn gelaat door een schandelijke ziekte
geschonden was, droeg hij gewoonlijk een masker; steeds was hij
van bravi vergezeld. Met meer dan gewone talenten op politiek en
militair gebied verbond hij een onverzettelijke wilskracht, die met
volslagen amoraliteit alle middelen, bedrog, list, moord te baat
nam om het doel te bereiken. Zijn plannen waren grootsch: zich
een vorstendom of koninkrijk stichten in Italië. Het grootsche en
succesvolle zijner ondernemingen, zijn alleen op het doel gerichte
streven zonder zich om de middelen te bekommeren, wekten de
bewondering op van Machiavelli, die hem, naar men meent, tot
type nam van zijn Principe. Tegen zijn zin in den geestelijken stand
getreden, subdiaken, ontving hij van zijn vader behalve meer beneficies het rijke bisdom Val en cia en het kardinalaat; later werd hij
van zijn geloften ontslagen om met een Fransche prinses te huwen.
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Reeds spoedig begon de rampzalige periode. die Italië voor
langen tijd tot het tooneel maakte van bloedige oorlogen. waarin
ook de Pausen betrokken werden. Karel VIII van Frankrijk. als
erfgenaam van René van Anjou. maakte aanspraak op Napels
tegenover Alphonsus van Arragon en gesteund door Lodewijk den
Moor. hertog van Milaan. en kard. Giuliano della Rovere trok hij
met een aanzienlijk leger Italië binnen. Door Savonarola werd hij
begroet als de redder der Kerk. Florence opende haar poorten. de
Medici werden verdreven. Alexander had Alphonsus erkend en zag
met den grootsten schrik de Franschen komen. Hij vreesde. dat men
onder invloed van Giuliano hem uit zijn waardigheid ontzetten zou.
De Franschen trokken Rome binnen en Alexander moest hun den
vrijen doortocht toestaan door den Kerkelijken staat. In eenige
weken veroverden zij Napels (1495). Maar ondertusschen waren
Lodewijk de Moor. Ferdinand en Isabella van Spanje. Venetië.
k. Maximiliaan een verbond tegen de Franschen aangegaan. waarbij
ook de Paus zich aansloot. IJlings moesten de Franschen Italië ver~
laten. Napels kwam ten slotte (1504) voor twee eeuwen aan Spanje.
In 1497 werd Juan. de zoon des Pausen vermoord. wat op dezen
een diepen indruk maakte; hij wilde zijn leven beteren en stelde een
commissie in om hervormingsmaatregelen te beramen. Maar spoedig
sloeg hij den ouden weg weer in en ging hij voort zijn bloedverwanten
en kinderen met gedeelten van den Kerkelijken staat te verrijken.
die ten slotte bijna geheel aan de Borja behoorde. met name aan
Caesar. Deze wendde zich. toen zijn plannen in Napels mislukten.
naar Frankrijk. Lodewijk XII verhief hem tot hertog van Valence
en gaf hem een Fransche prinses ten huwelijk. Alexander benoemde
hem tot hertog van de Romagna. Met behulp der Franschen. ge~
steund ook met gelden uit de Camera apostolica. wist Caesar de
machtige baronnen in den Kerkelijken staat te onderwerpen; hij
maakte zich van hun bezittingen meester en vormde zich een
vorstendom. wat hij ongetwijfeld tot geheel Italië zou hebben uit~
gebreid. als de dood des Pausen (malaria of vergiftiging; H. J. G.
50 (1930). 109) het niet verhinderd had.
Op zuiver kerkelijk gebied kon natuurlijk van Alexander niet veel
uitgaan. Zijn naam is verbonden gebleven aan de beroemde
De mar cat i e I ij n (1493). Er dreigde een oorlog tusschen Spanje
en Portugal over het bezit der nieuw~ontdekte landen. waarop
Ferdinand van Spanje zich tot Alexander wendde. die den twist
beslechtte en voor de toekomst den vrede garandeerde door een
lijn te trekken ten Westen van de Azoren. van de Noord~ tot de
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Zuidpool; wat Westelijk lag zou aan Spanje, wat Oostelijk aan
Portugal behooren. - De eenige troost zijn de woorden van Leo den
Groote: "De waardigheid van Petrus gaat ook in een onwaardigen
opvolger niet verloren". (Sermo 3, 3).
8°. In het wereld sc he Florence van Lorenzo il Magnifico
predikte sedert 1490 de Dominicaan Girolamo Savonarola 1 (1452~
1498), prior van S. Marco. Ook de Dom kon weldra de hoorders
niet bevatten, die in ademlooze stilte naar hem luisterden er. niet
zelden in luid geween uitbarstten. Zijn kracht lag niet in stijl en
voordracht, maar in den geweldigen ernst, waarmee de verstorven
en ascetische monnik in de beeldspraak der oude profeten en van
de Apocalyps sprak van het bederf der tijden, de zonden van
geestelijken en leeken, tot boetvaardigheid en ingekeerdheid
maande en het naderend Godsgericht aankondigde. Een zichtbare
omkeer begon zich in de stad te voltrekken: de vrouwen gingen
eenvoudig gekleed, en mannen werden religieus, vijandschappen
werden bijgelegd en wereldsche feesten nagelaten, onrechtvaardig
goed werd teruggegeven, het getal kloosterlingen in S. Marco,
waar de strenge observantie was ingevoerd, steeg van 50 tot 238,
onder wie verschillende geleerden en aanzienlijken. Savonarola
gevoelde zich steeds meer als een Godsgezant en in naam van
God voorspelde hij de toekomst. Het groote thema der voor~
spellingen was: de Kerk zal getuchtigd en dan hernieuwd worden
en dit zal spoedig gebeuren. Overtuigd, dat de hervorming der
zeden niet tot stand kon komen onder de Medici, hoopte hij. dat
Frankrijk aan hun heerschappij een einde zou maken (7°). In
een aangrijpende vastenpreek (1494) over de ark van Noë
kondigde hij de komst der Franschen aan. die Italië zonder tegen~
stand zouden doortrekken en het strafgericht voltrekken. In den
herfst stond Karel op Italiaanschen bodem en Savonarola begroette
hem als "den nieuw opgestanen Cyrus", die de Kerk hervormen
zou. "Het zwaard is gekomen; de profetieën gaan in vervulling;
de Heer is het, die de legers aanvoert." Pietro de Medici vluchtte.
Savonarola, wiens voorspellingen in vervulling schenen te gaan, was
nu de machtigste man van de stad. Op zijn voorstel werd Christus
tot koning van Florence geproclameerd, een theocratisch~demo~
1 Pas tor 111. vooral 158-192; 167-518. J. Sc h n i t z e r, Quellen u.
Forschungen z. Geschichte S. ·s. 1 Teile. Mn. 1904; Lz. 1910; Savonarola, 2 Bde
Mn. 1921 (vgl. Pastor en o.a. An. Boll. 1927.207). - B. Molkenboer
Savonarola. De Beiaard 1917 2 • 99; 1918 1 • 25; Thomistisch tijdschrift 2 (1931)
533. - M. Fe r r ara. Girolamo Savonarola. Prediche e scritti. Mil. 1930.
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cratische regeeringsvorm ingevoerd en verschillende andere politieke en sociale maatregelen werden genomen. Savonarola was de
voltrekker der bevelen van God. die sprak door zijnen mond.
Hij eischte absoluut geloof en diep begon hij in het leven zijner
medeburgers in te grijpen. Misdrijven tegen de zeden werden
streng gestraft. Openlijke overspelers werden gepijnigd. godslasteraars de tong doorboord. Dienaren moesten hun meesters
denuntieeren; kinderen werden uitgezonden om ongerechtigheden
op te sporen en aan te brengen. In '97 had de verbranding der ijdelheden plaats. zooals meer Italiaansche boetepredikers gedaan
hadden: op een grooten brandstapel werden lichtzinnige boeken
en schilderingen. modeartikelen enz. verbrand.
Savonarola had bij zijn hervormingen talrijke en geestdriftige
aanhangers. Doch zijn moreele strengheid moest ook vele vijanden
maken en zijn politieke tegenstanders. de aanhangers der Medici.
en andere ontevredenen werden steeds talrijker. Zoo vormden
zich twee partijen. die scherp tegenover elkander stonden: de
F ratesci of Piagnoni (huilenden ) en de Arrabiati. De meerderheid
der 5000 priesters en kloosterlingen in Florence was tegen hem.
Ook ten opzichte van P. Alexander was hij reeds lang in een
scheeve positie gekomen. Hij was samengegaan met de Franschen.
de tegenstanders des Pausen; zijn begroeting van Karel als redder
der Kerk was natuurlijk ook indirect tegen den Paus gericht.
Alexander had tot dusver gezwegen, doch in 1495 citeerde hij
den monnik in gematigde termen naar Rome. om zich omtrent zijn
voorspellingen te rechtvaardigen. Savonarola ging niet. doch diende
een schriftelijke verdediging bij den Paus in. 8 Sept. werd hem nu
door Alexander het preeken verboden. Aanvankelijk onderwierp
Savonarola zich hieraan. doch in de vasten van 1496 besteeg hij
weer den kansel en preekte op scherpe wijze tegen de zonden van
Rome. Het verbod des Pausen was volgens hem tegen de liefde en
de wet des Heeren. Alexander zocht hem nog te winnen en schijnt
hem zelfs in den zomer 1496 den kardinaalshoed te hebben aangeboden. 17 Mei 1497 werd echter de excommunicatie over hem
uitgesproken. omdat hij tegen het pauselijk verbod in voortgegaan
was met preeken en geweigerd had zijn klooster S. Marco bij de
Toscaansche congregatie (141. 2°) aan te sluiten. Met spanning
werd van beide zijden uitgezien wat de Frate zou doen. Hij onderwierp zich niet; de excommunicatie was volgens hem ongeldig.
omdat zij op leugen en laster berustte en uitgelokt was door de
politieke en anti-reformatorische tendenzen des Pausen. Nu ont126
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brandde een openlijke strijd: Alexander eischte, onder bedreiging
met het interdict, dat de stad Florence den monnik zou uitleveren:
deze begon te werken voor een algemeen concilie om den Paus af
te zetten. Dit openlijk optreden van Savonarola vervreemde ook
velen van zijn aanhangers: zij wilden geen schisma. Zijn politieke
tegenstanders in de stad werden sterker; door het samengaan met
Frankrijk maakte Florence zich ook in Italië vele vijanden. Het
tyrannieke bestuur verwekte steeds meer ontevredenheid. De voor~
spellingen kwamen niet uit. Savonarola trachtte zich nog te hand~
haven, toen de bodem reeds onder zijn voeten begon te wankelen.
In een preek op vastenavond '98 bad hij met het H. Sacrament in
de hand: ,,0 Heer, als mijn woorden niet van U komen, verpletter
mij dan op dit oogenblik." Soortgelijke uitdrukkingen deden steeds
meer het idee opkomen van een Godsoordeel, de vuurproef.
Savonarola was er niet voor, maar verschillende Dominicanen en
ook leeken, vooral vrouwen, verklaarden zich bereid haar te onder~
gaan, om de goddelijke zending van hun meester te bewijzen en
ofschoon Alexander zijn afkeuring uitsprak, besloot de Signorie
haar te houden: een Franciscaan zou haar tegen, een Dominicaan
voor Savonarola ondergaan. Op de Piazza werden twee brandstapels
opgericht met olie en pek gedrenkt, 40 el lang: tusschen beide was
een pad open, waar een mensch langs kon gaan (7 April '98). Een
geweldige menschenmassa was gekomen om het schouwspel te zien.
Maar nu ontstond er meeningsverschil tusschen beide partijen over
verschillende formaliteiten, vooral of. zooals de Dominicaan wilde,
hij het H. Sacrament mee mocht dragen. Toen na eenige uren de
overeenstemming nog niet bereikt was, gelastte de Signorie de
plechtigheid af. Savonarola had zijn zaak verloren: het teleur~
gestelde volk meende, dat hij zich terugtrok en achtte zich bedrogen.
De beide partijen werden bloedig handgemeen, S. Marco werd
bestormd, Savonarola gevangen genomen en op de pijnbank gelegd.
Het proces, door de Signorie in tegenwoordigheid van twee pause~
lijke commissarissen geleid, waarin zijn tegenstanders met ver~
valschingen werkten, eindigde met zijn terdoodveroordeeling als
.. ketter (in wijderen zin, anti~kerkelijke tendenzen ) en verachter
van den H. Stoel".
Heiligen als Philippus Nerius en Catharina van Ricci hadden
voor Savonarola groote vereering. Ook in lateren tijd hebben ver~
schillende Katholieken (P. Molkenboer en andere door hem aangehaalde schrijvers) zijn verdediging min of meer op zich genomen
(vooral tegen Pastor). De vraag is vooral, of de tegen Savonarola
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uitgesproken excommunicatie inderdaad ongeldig was, zoodat hij
er zich niet aan behoefde te onderwerpen en of Savonarola inderdaad het recht had te werken voor een algemeen concilie om
Alexander af te zetten. Hij kan gemeend hebben, dat Alexander
niet de wettige Paus was, omdat het bekend was, dat hij zijn keuze
door omkooping bewerkt had en verschillend en in de M. E.
meenden, dat een simonistische pauskeuze ongeldig was. Daar staat
echter tegenover, dat Savonarola de wettigheid eerst in twijfel
begon te trekken, nadat hij met Alexander in conflict gekomen was.
Doch was zijn verzet tegen den Paus objectief waarschijnlijk niet
te verdedigen, er is geen reden aan den oprechten zielenijver en de
goede trouw van den ernstigen, verstorven, door en door katholieken monnik te twijfelen. Het is maar al te verklaarbaar, dat in
deze aangelegenheid, waarin zooveel politieke en onedele motieven
in het spel waren, zijn oordeel omtrent de wettigheid van het gezag
gefaald heeft.
Op het Luthergedenkteeken te Worms is ook de beeltenis van
Savonarola aangebracht. Maar tegenwoordig is men het er wel
over eens: een voorlooper der Reformatie was hij noch in zijn
rechtvaardigingsleer, noch in zijn hierarchische opvattingen. In
zijn geschriften heeft hij immer het gezag der Kerk geleerd en verdedigd. Zijn Trionfo della Croce is een waardevol apologetisch
werk, dikwijls vertaald en uitgegeven.
9°. De voortreffelijke Pius 111, Francesco Piccolomini, stierf na
een regeering van slechts 26 dagen; als zijn opvolger werd
gekozen, niet zonder simonistische praktijken, Giuliano della
Rovere, Julius n 1 (1503-13). Als kardinaal had hij niet vlekkeloos geleefd, maar als Paus is zijn nagedachtenis zonder smet.
Julius was volgens aller getuigenis een groot man, een reus naar
lichaam en geest, hoogbegaafd, een geboren heerscher, met ook
opmerkelijke strategische talenten, immer met groote plannen bezig,
die hij met onverzettelijke energie en ook bij tegenslagen onbezweken moed wist door te zetten. De bijnaam ,,11 terribile", de
geweldige, door Leo X aan Michel Angelo, door tijdgenooten ook
aan Julius II gegeven, past volkomen op beide elkaar in vele
opzichten gelijkende mannen. Ontbraken ook de schaduwzijden
niet van zijn krachtnatuur : ongeduld, opbruisende toorn, al het
kleine was hem vreemd.
De groote taak, die Julius zich van het eerste oogenblik af had
1
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voorgesteld en ook verwezenlijkt heeft. was het herstel van den
Kerkelijken staat. die onder Alexander den ondergang nabij~
gekomen was. Caesar Borgia en anderen heerschten als bijna onaf~
hankelijke vorsten over groote gedeelten daarvan. Van buiten
werd hij bedreigd door Venetië. dat zich van een deel van de
Romagna had meester gemaakt. door Frankrijk. dat Milaan bezet
had en van hetwelk ook Florence. Genua en Ferrara afhankelijk
waren. door den koning van Spanje. Ferdinand den Katholieke.
die Napels beheerschte. Julius werd in zijn streven niet geleid door
nepotisme. waaraan hij zich weinig schuldig heeft gemaakt. maar
door de gedachte. dat een sterke staat een waarborg zou zijn voor
de onafhankelijkheid en den meerderen invloed van den H. Stoel.
Eerst wist hij Caesar Borgia zijn hertogdom te ontnemen, dan
Bologna en Perugia weer onder den Kerkelijken staat te brengen.
Toen onderhandelingen met Venetië en bedreigingen niet baatten.
sloot hij met Maximiliaan van Oostenrijk. gekozen Roomsch keizer.
Lodewijk XII van Frankrijk. Ferdinand van Spanje de Liga van
Cambrai (1509). die eindigde met de volkomen nederlaag van
Venetië. Daar de Paus echter den ondergang der republiek niet
kon wenschen. sloot hij met haar een billijken vrede. wat de onte~
vredenheid zijner bondgenooten. met name van Maximiliaan
opwekte. Dan zocht de Paus bondgenooten. om de Franschen uit
Italië te verdrijven: Spanje. Engeland. Venetië. de Zwitsers (kar~
dinaal S c h i n er 1 ). De aanleiding tot een conflict met Lodewijk
was, dat Julius zijn vasal Alfonso d'Este van Ferrara. die in kerke~
lijke rechten ingreep. van zijn leen vervailen verklaarde. Alfonso
zocht hulp bij Lodewijk, die op een nationale synode te Tours
(I 51 0) over maatregelen tegen den Paus beraadslaagde en eenige
ontevreden kardinalen steunde. die een algemeen concilie te Pis a
beriepen (1511) 2. Ook Maximiliaan. die een oogenblik het plan
koesterde zelf de tiara te verwerven. betuigde daarmee zijn
instemming. Om zijn tegenstanders de wapenen te ontnemen beriep
Julius 18 Juli 1511 voor het volgend jaar een concilie te Rome om
het schisma te beëindigen. den vrede te herstellen en hervormings~
maatregelen te treffen en 4 Oct. sloot hij met bovengenoemde
bondgenooten de zgn. H. Liga. Zelf trok hij aan het hoofd van een
1 A. B ü c h i. Kardinal Schiner I. Zürich 1923; Korrespondenzen u. Akten
zur Geschichte des Kard. Math. Schiner, 3 v .• Bazel 1920-25. - R. Dur r e r
Die Schweizergarde in Rom u. die Schweizer in päpstlichen Diensten I. Luzern
1927. - 2 A. Ren a u d e t. Le condie gallican de Pise-Milan. Documents florentins (1510-12). P. 1922.
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leger op. De Franschen. aanvankelijk zegevierend. werden. vooral
door de hulp der Zwitsers. verslagen en moesten bijna geheel Italië
ontruimen (Juni 1512).
Het 5e Lateraansch, het 18e algemeene concilie 1. dat in April
'12 geopend tot '17 duurde. telde aanvankelijk 16 kardinalen. 12
patriarchen en 70 bisschoppen, meest uit Italië; later 120. Aan~
wezig waren o.a. de generaal der Augustijnen. Aegidius Canisius
van Viterbo 2 en die der Dominicanen. Thomas Cajetanus. die in de
2e zitting krachtig de suprematie van den Paus boven het concilie
verdedigde. Verschillende hervormingsmaatregelen werden ge~
nomen. die niet tot uitvoering kwamen, maar het werk van Trente
zouden vergemakkelijken. Ook Maximiliaan sloot er zich weldra
bij aan. Het concilie van Pisa. later naar Milaan verplaatst. eindigde
door gebrek aan deelname met een volkomen mislukking.
Tijdens het concilie stierf de Paus. vol zorg voor het steeds
dreigender Spaansche gevaar. Maar veel had hij tot stand ge~
bracht: den Kerkelijken staat onafhankelijk en sterk gemaakt. de
finantiën geregeld. door het concilie Rome tot middelpunt van een
beginnende hervorming gemaakt. Hij vooral ook maakte Rome tot
ht>t middelpunt der Renaissance. Met een fijn gevoel voor kunst
begaafd. van de grootsche idee vervuld de Kerk ook door de kunst
te verheerlijken. gaf hij aan de grootste kunstenaars de opdracht
tot hun onsterfelijke werken. - Dat Julius. ofschoon een groot
wereldlijk vorst. van den priester alleen het kleed en den naam
droeg. zooals Guicciardini en anderen na hem gezegd hebben. is
onwaar. De kerkelijke belangen traden niet op den voorgrond,
maar werden niet verwaarloosd. zooals blijkt uit zijn bulle van
1506. waarin hij de simonistische pauskeuze voor ongeldig ver~
klaart. en de simonistische kiezers met zware kerkelijke straffen
bedreigt, uit zijn voorgenomen hervormingsmaatregelen op het
concilie. uit zijn bevordering van het missiewerk. uit zijn kruis~
tochtsplannen. En al is het moeilijk met het pauselijk karakter
vereenigbaar. dat hij zelf aan het hoofd van een leger optrok. de
oorlogen zelf waren niet onrechtvaardig en zelfs noodzakelijk voor
de instandhouding van den Kerkelijken staat. Het is niet te ont~
kennen. dat in een tijd van materieel geweld en opkomend vorsten~
absolutisme een sterke eigen staat een noodzakelijk vereischte
was voor de vrijheid en den invloed van den pauselijken Stoel.
1 He f.-L. VIII, 297-375; 396-558. 2 G. Si 9 nor elI i. 11 cardinale
Egidio da Viterbo. Agostiniano, urn ani sta e riforrnatore, Flor. 1929.
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zoodat een tegenstander van het wereldlijk gebied des Pausen als
Machiavelli schrijven moest: "Er was een tijd. dat de kleinste
baron zich gerechtigd meende de macht des Pausen te verachten:
tegenwoordig dwingt zij een koning van Frankrijk eerbied af"
(11 principe).
10°. Een onafhankelijk en sterk pausschap had nu de zoo
dringend noodige hervorming kunnen beginnen. maar Leo Xl
(1513-21) was voor deze moeilijke taak niet opgewassen.
bemerkte zelfs niet de gevaarlijke. alom zich openbarende gisting.
ook nog niet toen Luther reeds was opgetreden. Zoon van Lorenzo
il Magnifico. was Giovanni de Medici reeds op 13 jarigen leeftijd
kardinaal geworden. Hij bezat al de goede en slechte eigenschappen
van zijn geslacht en zijn tijd: hoog ontwikkeld. met een fijn ge..
vormden smaak. prachtlievend. was hij een zeer vrijgevige. ja
verkwistende bevorderaar van kunst en wetenschap. Een bekwame.
van Machiavellistische sluwheid en oneerlijkheid niet afkeerige
politicus. wijdde hij zijn aandacht vooral aan wereldlijke aangelegenheden. met name om de onafhankelijkheid van den Kerkelijken
staat te bewaren ten opzichte van Karel V en Frans I. waardoor
echter de kerkelijke belangen geheel op den achtergrond geraakten
en te veel begunstigde hij zijn familie. Ofschoon persoonlijk onge ..
rept van leven. duldde hij minder gunstige elementen in zijn
omgeving en vroolijk en onbekommerd. blind voor den gevaarlijken
toestand der Kerk. gaf hij zich over aan de soms lichtzinnige
genoegens van spel. jacht en theater of aan den omgang met
kunstenaars en geleerden. Al is het niet zeker. dat hij na zijn keuze
gezegd zou hebben: .. Laten wij het pausschap genieten. daar God
het ons geschonken heeft". deze woorden drukken toch den geest
zijner regeering uit.
Het Lateraansch concilie zette hij voort en Lodewijk XII wist
hij te bewegen het te erkennen en het conciliabulum van Pisa zijn
steun te onttrekken. Doch in 1515 viel diens opvolger Frans 1 in
Italië en veroverde Milaan. terwijl de Paus gedwongen werd
Parma en Pi ac en za af te staan. Hier toonde Leo zijn politieke
bekwaamheid. Hij had een persoonlijke samenkomst met den
Franschen koning. die leidde tot de sluiting van een concordaat.
Daardoor werd de Pragmatieke sanctie (§ 139) opgeheven; de
koning ontving het presentatierecht van bisdommen. abdijen. stifts1 Pas tor IV 1/4 (1906). 1-609. - G. Pi C 0 t t i. La giovinezza di Leone X.
Mil. 1928. - A. Sc h u I t e. Die Fugger in Rom 1495-1523.2 Bde Lz. 1904. L. St r i ede r. Jacob Fugger der Reiche. Lz. 1926.
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prioraten; de Paus moest echter zijn goedkeuring geven (de keuze
door de kapittels, in de Pragmatieke sanctie hersteld, werd dus
opgeheven). Alle rechtsaangelegenheden, behalve de causae
maiores, moesten in Frankrijk zelf behandeld worden. Tegelijk met
de veroordeeling van de Pragm. sanctie werd het concordaat
plechtig door het concilie afgekondigd (1516). Tot de Fransche
revolutie zou het de verhoudingen tusschen den H. Stoel en Frankrijk regelen. De Paus had groote concessies gedaan, waartegen de
kardinalen aanvankelijk bezwaar maakten. De koning ontving
practisch het recht alle hooge kerkelijke ambten te bezetten: 10
aartsbisdommen, 83 bisdommen, 527 abdijen. De Fransche kerk
was zeer rijk: het inkomen van den clerus bedroeg in 1516 vijf
millioen Iivre, bijna evenveel als dat van den staat en daarover
beschikte de koning (Pastor IV, 589). Van het benoemingsrecht
zouden de koningen dikwijls ernstig misbruik maken. Doch daar
tegenover stond de verwerping der Pragmatieke sanctie, het
opgeven van Frankrijk van zijn half-schismatieke houding en de
erkenning van het pauselijk gezag. Zonder het concordaat was het
in Frankrijk waarschijnlijk tot een schisma gekomen. En in den
komenden godsdienststrijd zouden de machtige Fransche koningen
meer aan de zijde der Pausen staan: zij hadden er geen belang
meer bij het Protestantisme te ondersteunen. Een bewijs, dat het
tenslotte een succes voor den Paus was, is de heftige en tot de
revolutie voortdurende oppositie der bolwerken van het Gallicanisme: het parlement en de Sorbonne. Ook aan andere staten
deed Leo vergaande concessies, o.a. aan Spanje, waar de koning
reeds eerder uitgebreide macht bij benoemingen en in kerkelijke
aangelegenheden bezat. - Een langdurigen. kostbaren en vruchteloozen oorlog had Leo te voeren om het hertogdom Urbino. dat
hij Francesco della Rovere. die in bondgenootschap met Frankrijk
gestaan had. wilde ontnemen om het zijn neef Lorenzo de Medici
te geven. Ofschoon juridisch gerechtvaardigd. maakte deze oorlog
ten gunste zijner familieleden een slechten indruk. Teekenend
voor den toestand is de poging. door kardinaal Petrucci met medeweten van 4 andere kardinalen ondernomen. om den Paus te vergiftigen. Petrucci werd terechtgesteld; de anderen verkregen
hunne vrijheid, twee voor zeer hooge sommen. En terwijl het diep
gezonken pauselijke Rome feest vierde. riep Luther het Duitsche
volk ten opstand op. Leo erkende aanvankelijk niet de draagwijdte
der beweging. maar veroordeelde ten slotte Luther in de bulle
Exsurge Domine (1520).
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10 • De theologische wetenschap had zich niet kunnen opheffen
uit het verval. waarin zij vooral door het nominalisme gekomen was.
Na de bevrijding van de Engelschen (1437) verkreeg het Ockha~
misme weer grooteren invloed aan de Parijsche universiteit; in
1474 vaardigde Lodewijk XI er strenge maatregelen tegen uit, die
echter in 1481 weer ingetrokken werden. De Dominicanen der
Hollandsche congregatie herstelden sedert 1502 weer het Thomisme
in hun convent te Parijs. In Duitschland was te Weenen en te
Erfurt de via moderna overheerschend. De meest bekende theoloog
in Duitschland is Gabricl Biel, Broeder van het gemeene leven,
professor te Tübingen (t 1495 ; Collectorium circa 4 Sententiarum
libros, 2 t. Tüb. 1502); hij is nominalist, zonder de grenzen der
orthodoxie te overschrijden en heeft de nominalistische leerstellingen
systematisch samengesteld 2. Een reactie van de via antiqua, uit~
gaande van Parijs en Leuven, beïnvloedde vooral de universiteiten
in Zuid~ West~Duitschland en eenige ijverige voor de hervorming
werkende mannen o.a. S u r g a n t te Bazel (Manllale curatorum,
1503), Jac. P h i I i P P i te Bazel (Reformatorium vitae clericorum,
1494). W e r n e r Rol e win c k te Keulen (1502). Ook Eek te
Ingolstadt doceerde het Thomisme. Maar vooral met Thomas de
Via, naar zijn geboorteplaats Cajetanus genoemd (1470-1534),
begint het Thomisme, beïnvloed door het humanisme, krachtig te
herleven (§ 181).
2 0 • De ontdekking van Indië en Amerika stelde een oud probleem op een
geheel nieuwe wijze aan de orde: hoe zal het toekomstig lot der heidenen zijn 7
Het geloof in Christus is ter zaligheid noodzakelijk; God geeft aan ieder voldoende genade. Maar wat dan te denken van die millioenen heidenen. aan wie
het geloof nooit verkondigd is? Hebben zij niet voldoende genade ontvangen of
is het geloof in Christus niet zoo absoluut noodzakelijk? Ten opzichte van de
heidenen vóór Christus hadden de Vaders reeds de vraag gesteld en in den
Renaissancetijd, met zijn groote bewondering voor de klassieken, was zij weer
levendig geworden; veelal had men geantwoord, dat zij in God geloofden en
daarmee impliciet in den Verlosser, wat ter zaligheid voldoende is. Doch volgens
het algemeen gevoelen der scholastieken is het na de verkondiging van het
Evangelie ter zaligheid noodig, expliciet te gelooven in de H. Drievuldigheid
1 Lit. § 135. F. P a u I sen, Gesch. des gelehrten Unterrichts auf den
deutschen Schulen u. Universitäten vom Ausgang des M. A. bis z. Gegenwart,
2 Bde B. 3 1923. - E. Sc her e r, Gesch. u. Kirchengesch. an den deutschen
Univers. Ihre Anfänge im Zeitalter des Humanismus u. ihre Ausbildung zu
selbständiger Disziplin, Fr. 1927. - D. Her mei i n k, Die theol. Fakultät in
Tübingen var der Reformation (1477-1534), Tüb. 1906. -- P. Kalkhoff,
Humanismus u. Reformation in Erfurt, Halle 1926.
2 Her mei i n k. C. Ru c h. D. Th. 11, 814-825. - G. Fe c k e s, Die
Rechtfertigungslehre des G. Biel, Mr. 1925.
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en de Menschwordlng. ZIJ meenden echter. dat Iedereen dien akt van geloof
kon stellen. want men was algemeen overtuigd, dat overal ter wereld zoo niet
de prediking, dan toch de echo van het Evangelie was doorgedrongen. Mocht
dit bij uitzondering op een of andere plaats niet geschied zijn, dan vult God de
prediking aan door een bijzondere openbaring. Deze opvatting was onjuist: in
de M. E. was de prediking van het Evangelie nauwelijks doorgedrongen bulten
de grenzen van Europa en de kustlanden van Afrika en Azië; wat S. Thomas
en de scholastieken als een uitzondering beschouwden, gold voor het grootste
gedeelte van de menschheld. BIJ de ontdekking der nieuwe werelddeelen bleek
dit en werd de vraag weer actueel: wat is het lot van die millioenen heidenen 1
Het Evangelie is hun niet gepredikt; een expliciet geloof in Christus is hun langs
dezen weg niet mogelijk; zullen zij dan verloren gaan 1 De eerste pogingen tot
oplossing bewegen zich In een geheel nieuwe richting: men wil een natuurlijk
geluk schenken aan de heidenen, die deugdzaam geleefd hebben, den limbus
puerorum ook voor hen reserveeren. In dien geest antwoordt de Benedictijner
abt Tri t hem i u s (t 1516) op een vraag van k. Maxlmiliaan; door C I a ud i u s Se y s s e I, a.b. van Turijn, wordt dit Idee in een uitvoerig werk ontwikkeld: De Providentia tractatus (1520); later zal het nog dikwijls worden
verdedigd. Terzelfder tijd vallen de Protestanten In het andere uiterste van
onverbiddelijke gestrengheid: zij gaan uit van de algeheele verdorvenheid der
menschelijke natuur en van de absolute noodzakelijkheid van een expliciet geloof
In Jesus Christus en zonder barmhartigheid verdoemen zij alle heidenen tot de
hel; alleen Zwingli, in overeenstemming met Erasmus en de humanisten, plaatst
de deugdzame heidenen in den hemel; heftig worden zij door Luther bestreden.
De groote katholieke theologen kwamen spoedig tot een oplossing, die thans ook
meer algemeen gehouden wordt: een impliciet geloof In Jesus Christus is
voldoende 1.
3°. Een levendige controverse ontwikkelde zich omtrent de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maria 2. Tot het concilie van Ephese (431) werd zij impliciet
geloofd, besloten in de voorrechten aan de Moeder Gods geschonken. Dan begint
zich zeer geleidelijk het expliciet geloof te vormen. in het Oosten tot de 16e eeuw
veel sterker dan in het Westen; daarna vindt zij in de Oosterse he Kerk veel
bestrijding. ofschoon zij ook verdedigd wordt. In het Westen schijnt het eerst
het feest der Onbevlekte ontvangenis gevierd te zijn in Ierland; van daar werd
het in het begin der Ile eeuw ingevoerd in Engeland en van Engeland uit hier
en daar in Frankrijk. Doch in een brief aan de kanunniken van Lyon maakt
S. Bernardus hun er een verwijt van, dat zij het feest vieren; zij hadden eerst
den Paus moeten raadplegen; hij schijnt ook het feit der Onbevlekte ontvangenis
te loochenen. Dit schrijven veroorzaakte een gedachtenwisseling : sommigen zijn
het met S. Bernardus eens, anderen (o.a. Abaelardus) verdedigen het feest en
min of meer expliciet ook het geloof zelf in het privilegie. Zoowel de viering van
het feest als het expliciet geloof worden meer verbreid. Doch omdat in het
algemeen de theologen der 12e eeuw nog geen scherp en juist begrip der erfzonde
hebben. stellen zij de kwestie niet zuiver. De groote Franciscaansche theologen
der 13e eeuw (Alexander van Hales en S. Bonaventura) en de Dominicanen
(Albertus Magnus en S. Thomas) ontkennen de Onbevlekte ontvangenis. Met
Scotus vooral begint de andere opvatting veld te winnen. Eerst weerlegt hij de
meening van Thomas enz., die volgens hem in zijn tijd nog algemeen is (dicitur
communiter quod sic); dan bewijst hij. dat God aan Maria haar privilegie geschonken kan hebben én dat Hij het daarom waarschijnlijk ook gedaan heeft:
"videtur probabiIe quod excellentius est attribuere Mariae". Ofschoon Scotus
zich voorzichtig uitdrukt, was zijn gezag groot en krachtig: hij stelde de kwestie
1
-

2

L. Capéran, Le problème du salut des Infidèles. Essai historique, P. 1912.
X. d eBa c hel e t. M. J u 9 i e, Immaculée conception, D. Th. VII.

845-1218.
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scherp op, weerlegde de moeilijkheden en gaf de argumenten. Aanvankelijk
stonden echter de voor~ en tegenstanders nog scherp tegenover elkander; aan het
hoofd van de eersten vooral de Franciscanen, van de laatsten de Dominicanen.
Toen Joh. de Monzon O.P. in 1387 beweerde, dat de leer der Onbevlekte ont~
vangenis In strijd Is met het geloof, verklaarde de Parljsche universiteit deze
stellingen valsch en ergemisgevend en verbood ze te houden. De voorstanders
wonnen steeds meer terrein; in de eerste helft der 15e eeuw werd het feest zeer
veel gevierd. Het Concilie van Bazel ( 1439, in ziJn schismatieke periode)
stelde, na een langdurig onderzoek, het feest verplichtend in geheel de Kerk.
liet een officie opstellen en verklaarde de leer der Onbevlekte ontvangenis voor
"een vrome meening, ..... overeenkomstig het katholiek geloof"; waarschijnlijk
wilde men een geloofsdefinitie opstellen. Toen de Dominicaan Bandelli de leer
als goddeloos bestreed (H 75), keurde Sixtus IV twee officies goed ter eere van
de Onbevlekte ontvangenis (Denz. 734). Toen de bestrijding werd voortgezet.
verklaarde hiJ die meening voor valsch, maar verbood ook hen van ketterij te
beschuldigen. die de Onbevlekte ontvangenis ontkenden, omdat de Apostolisl:he
Stoel nog geen beslissing genomen had (Denz. 735), (D. Th. t. a. p.).

4°. De Bijbelwetenschap maakte voortgang. doordat men zkh
meer toelegde op het Grieksch en Hebreeuwsch. Een verbetering
van den tekst bedoelden de Biblia polyglotta Complutensis. op last
van Kard. X i men e s samengesteld (1514-17) en de uitgave van
het N. T. door Erasmus (§ 145. 6°). Een goede commentaiu
volgens den letterlijken zin is de Commentarius in libros historicos
V. T. en In Ev. S. Matthaei van Alph. Tostatus. 1452 als
b. van A vila.
5°. Bekende mystieken zijn a. Henric Herp 1 (Herpius. Halphius). geb. in Brabant. Fraterheer. later Minderbroeder. t 1471'.
schrijver van meerdere zeer verspreide mystieke werken. Hoofdwerk: Theologia mystica. een door den Keulschen Karthuiser Loer
( 1538) gepubliceerde verzameling van 3 geschriften: Soliloquium
divini amoris, Directorium contemplativorum (vertal. van Spieghel
der Volcomenheit) , Eden seu paradisus contemplatil'orum). De
derde editie (Keulen 1556) werd wegens verkeerd uit te leggen
uitdrukkingen op den index geplaatst, in 1586 verbeterd uitgegeven.
b. Mombaer, Cisneros (§ 142. 3°). c. S. Catharina van Genua 2
(1447-1510). een adellijke weduwe. die strenge boetvaardigheid
beoefende.

t

1 L. Ver s c h u ere n, Leven en werken van H. H., Coll. neerl. franciscana 11
(1931) 345; De latljnsche edities der "Theologia Mystika", O. G. E. 3 (1929), 1 ;
Herp-uitgaven in Frankrijk. O. G. E. 4 (1930). 3 - Hendrik Herp O. F. M .•
Spieghel der volcomenheit. Opnieuw uitgegeven door P. L. Verschueren. I. In~
leiding. 11. Tekst. Antwerpen 1931.
2 Dialogen en Verhandelingen over het vagevuur ... vertaald door E. Ere n s,
met een Inleiding op de werken der heilige door R. Schutte. Amsterd. 1916.
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VIERDE HOOFDSTUK.

GODSDIENSTIGE. KERKELIJKE EN ZEDELIJKE
TOESTANDEN IN DE 14e EN VOORAL IN DE 15e EN
HET BEGIN DER 16e EEUW. OP DEN VOORAVOND
DER REFORMATIE.

§ 148. Algemeen overzicht van den toestand der Kerk
in de verschillende landen 1.
1°. De catastrophe van de Reformatie is niet plotseling over de
Kerk gekomen: de diepe oorzaken liggen in de 15e, meer nog
misschien in de 14e eeuw. Het pauselijk gezag was verzwakt; het
leven van zeer velen der hoogere en lagere geestelijkheid en der
kloosterlingen beantwoordde niet aan de eischen, die Christus zijn
bedienaars stelt en zij verwaarloosden hun plichten. Zoo had het
volk den eerbied voor zijn priesters verloren en luisterde het
gemakkelijk naar nieuwe profeten, die hervorming predikten, niet
alleen van de menschen, maar ook van de leer en de instellingen
der Kerk. Doch de eigenlijke doorvoering der Reformatie is meestal
geschied door de wereldlijke machten, die zich in dienst van
het Protestantisme stelden of gesteld werden. Door het innerlijk
v~rval der Kerk is de Hervorming mogelijk, doo~ uiterlijken dwang
meestal een feit geworden. Was de Kerk innerlijk krachtig geweest,
dan zouden de prediking der Hervormers en de dwang der wereldlijke machten weinig succes gehad hebben; doch ook bij het
heerschende verval zouden de aanhangers der Hervorming zonder
den steun der vorsten tot betrekkelijk kleine kringen beperkt zijn
gebleven. Zoo moet men bij de uitbreiding van de Reformatie niet
alleen de godsdienstige toestanden, maar ook de politieke en sociale
verhoudingen der afzonderlijke landen in het oog houden, die
bovendien in ieder land zelf aan de Reformatie een bijzonder
karakter geven.
Men moet de misstanden der geestelijkheid niet overdrijven: het
streven naar verbetering blijkt uit de concilies (Constanz, Bazel.
1 E. F u e ter, Geschichte des Europaïschen Staatensystems von 1492-1559,
Mn. en B. 1915. - H. H a u ser et A. Ren a u d e t, Les débuts de rAge
moderne. La Renaissance et la Réforme. P. 1929. - H. Den i f Ie-A. Wei s s,
Luther und Luthertum 11, Die Vorbereitungen auf die Reformation, 10-107. G. von Below, Die Ursachen der Reformation. Mn. en B. 1917.J. H u i zin 9 a, Herfsttij der Middeleeuwen, Haar!. 3 1928. - B. Sta del man n,
Vom Geist des ausgehenden Mittelalters, Halle 1929 (W. Mulder, H. T. 10
(1931) 159). - L. Thorndike, Science and thought in the 15th cent.,
N. Y. 1929.
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Lateraan). die allen "hervorming van hoofd en leden" in hun
program geschreven hadden en uit de voortreffelijke mannen. die
wij overal nog ontmoeten. En hervormingen komen ook tot stand
in meer of mindere mate en voor korteren of langeren duur. vooral
bij de kloosterorden. Het volk is over het algemeen godsdienstig
en zedelijk gezond.
2°. Het aantal inwoners van West-Europa. dus de Katholieken.
kan men omstreeks 1500 schatten op 60 millioen. Volgens dezelfde
schatting bedroeg het aantal inwoners van West-Europa omstreeks
1600 73.5 millioen: Italië 13. Spanje en Portugal 10. Frankrijk 16.
Engeland en Wales 4.5. Schotland en Ierland 2. de Nederlanden 3.
Denemarken 0.6. Zweden. Noorwegen. Finland 1.4. (het eigenlijke) Polen en Pruisen 3. Duitschland 20 ( Z. f. Kath. TheoI.
1925. 159). Het bisdom Utrecht (ongeveer Nederland boven den
Moerdijk) telde in 1500 schattenderwijs 600.000 inwoners
(G. Brom. A. A. U. 24 (1897) 81). De kerkelijke-Latijnsche cultuur
had in de M. E. Europa meer of minder tot één volkeren familie
gemaakt onder leiding van het pausschap. Die eenheid begon
steeds meer te verdwijnen. om plaats te maken voor nationale
staten. waarin de gelijkheid van taal het sterkste verbindingsmiddel vormde. In die nationale staten zelf begon steeds meer
economische en politieke eenheid te komen in plaats van de feodale
versnippering. Men was zich bewust geworden van den staat als
macht. Deze ontwikkeling liep niet overal parallel; zij was het
sterkst in Frankrijk. Engeland en Spanje. De vorsten streefden
naar centralisatie der macht om hun staten sterk te maken en
wenschten ook invloed op de Kerk. de benoemingen en kerkelijke
goederen. om vreemde. ook pauselijke. inmenging te weren. Het
onder invloed van legalisten en humanisten weer opgeleefde antieke
staats-idee. dat de godsdienst een nationale aangelegenheid is en
de keizer de Summus pontifex. werkte mede in deze richting. terwijl
de Pausen. om sterker te staan tegenover de bisschoppen en de aanhangers der conciliaire theorie. in de concordaten aan de vorsten
groote concessies gedaan hadden, ofschoon zij wel de pauselijke
suprematie daarbij handhaafden. Zoo ontstond bijna overal een
soort landskerkendom. waaruit later het princiep zou groeien: Cujus
regio. ilIius et religio.
3°. De voornaamste staten zijn a. Spanje 1. dat. politiek één
1 R. A I tam ira. Historia de Espana y la civilizacion espanola IV. Bareel.
1911. - A. BalI est e ros y B e r r e t t a. Historia de Espana y de su influeneia
en la historia universal 111, IV. Bareel. 1922/26. - P. Ga m s. Kirehengeseh. von
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geworden door het huwelijk der erfgenamen van Arragon en
Castilië, Ferdinand den Katholieke en Isabella (1464), door de
verovering van Granada (1492) de macht der Mooren definitief
gebroken had en in den strijd tegen de niet-christenen zijn nationale
eenheid vormde, terwijl de ontdekking van Amerika (1492) het
land ongekenden rijkdom en verbreeding van invloed zou verschaffen. Ook het koninkrijk Napels behoorde sedert 1504 tot
Spanje; later eveneens Milaan. Ferdinand had een voortreffelijken
minister in den grooten kardinaal Ximenes de Cisneros, a. b. van
Toledo (t 1517). vroeger Franciscaan, een krachtig en bevorderaar der kerkelijke hervorming, beschermer van de wetenschap
en van een gematigd, kerkelijk gezind humanisme. Er heerschte een
absolutistisch bestuur, dat de macht van den adel begon te breken.
Om de eenheid van den staat te verzekeren, moest er ook eenheid
van godsdienst zijn; een edikt van 1492 verwees de Joden uit het
land, een van 1502 de Mohammedanen, tenzij zij het Christendom
aanvaardden. Kerk en staat waren eng verbonden; met behulp van
den staat werden de geestelijkheid en de kloosterorden hervormd.
Bij het concordaat van 1482 ontving de regeering het presentatierecht der bisschoppen, die door den Paus benoemd werden. Ook
door de inquisitie (§ 152, 2°) verkreeg de staat grooten invloed in
kerkelijke aangelegenheden, eveneens door het placet voor pauselijke bullen, dat werd uitgeoefend. De erfgenaam der Spaansche
monarchie werd Karel V (1516), tevens keizer van Duitschland
(1519), heer der Habsburgsche erflanden (1519, die hij echter
in 1521 aan zijn broeder Ferdinand afstond) en heer der rijke
Bourgondische erflanden 1 (1506, later uitgebreid tot de 17 Nederlandsche provincies, bijna geheel Noord-Nederland, België en een
deel van Noord-Frankrijk). De machtigste vorst der wereld, in
wiens rijk de zon niet onderging, door familierelaties bovendien
met bijna al de andere Europeesche vorsten hoven verbonden,
(hij was gehuwd met Isabella van Portugal; zijn tante met
Spanien lIl, Rgb. 1879. - J. V i n c k e, Staat u. Kirche in Katalonien u. Aragon
während des M. A., I. Mr. 1931. - A. H a u p t, Gesch. der Ren. in Spanien u.
Portugal. Stuttg. 1927. - A. Fa rin e 1Ii, Italia e Spagna, 2 v. T. 1929. L. P fan d I, Spaniens Kultur u. Sitte des 16 u. 17. Jahrh., K. 1924; Gesch. der
Spanischen Nationalliteratur, Fr. I. B. 1929. - K. Hef el e, Der Kardinal
Ximenes, TÜb. 2 1851. - C. deC e d i 1I 0, EI cardenal Cisneros I-lIl Madr.
1921/28. - L. de Retana, Cisneros y su siglo I-lIl. Madr. 1929/30. G. Ge ers - J. B rou w e r, De Renaissance in Spanje, Zutphen 1932.
1 H. P i ren n e, Hist. de Belgique lIl, Br. 3 1923. M. B ru c het, Marg.
d'Autriche, RIjssei 1927. - O. Ca r teil ier I, Am Hofe der Herzöge v. Burgund, Basel 1926.
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Hendrik VIII van Engeland). scheen hij het rijk van Karel den
Groote en het oude ideaal van het imperium te zullen vernieuwen.
b. Het kleine Portugal 1 was vooral onder Emanuel I (14951521) machtig geworden door zijn ontdekkingen en veroveringen.
Als in Spanje was ook in Portugal het hof streng kerkelijk gezind.
maar had grooten invloed in kerkelijke zaken. door een concordaat
van 1516 geregeld.
c. Uit Frankrijk 2 waren de Engelschen (behalve uit Calais)
verdreven en de latere koningen begonnen op de ruïnen der feodale
instellingen de nationale eenheid onder een sterk centraal gezag
tot stand te brengen. Koning Frans I (1515-47) was na Karel V
de machtigste der christelijke vorsten. De Fransche kerk was nog
rijk. ofschoon zij in den 1OO~jarigen oorlog zwaar geleden had in
religieus zoowel als in finantieel opzicht; door het concordaat
(1516) had de koning groote macht over haar verkregen. De
koningen zijn meestal voor of tegen den Paus naarmate hun belang
het mede brengt. De bisschoppen zijn niet als in Duitschland rijks~
vorsten. maar hebben een invloedrijke positie als raadslieden van
den koning. als leden van de parlementen (gerechtshoven) en de
rekenkamer. Zij zijn niet zelden anti-pauselijk gezind. maar de
conciliaire en Gallicaansche tendenzen zijn vooral vertegenwoor~
digd in de parlementen en aan de Sorbonne. Frankrijk had ten
tijde van Frans I 150.000 beneficies (Marion lIl, 219; § 146, 10 ).
d. Italië 3 wordt jarenlang het tooneel van den strijd tusschen
Spanje en Frankrijk. In het Noorden zijn de machtigste staten
Venetië, Milaan. Savoye, Genua, Florence; in Midden-Italië
wordt onder Julius 11 de Kerkelijke staat krachtig, terwijl Zuid~
Italië, het koninkrijk Napels, aan Spanje behoort.
e. Engeland 4, (waaronder Ierland behoorde). dat zwaar ge~
leden had door den honderdjarigen oorlog met Frankrijk en den
burgeroorlog tusschen de twee rozen, waardoor ook de kerkelijke
tucht verslapte, was eerst tot rust gekomen onder Hendrik VII
Tudor (1485-1509). Onder hem begon het land op te bloeien;
hij versterkte het koninklijk gezag ook ten opzichte van de kerk,
die reeds sedert 1399 een bijna onafhankelijke nationale kerk
geworden was, zoodat zijn zoon Hendrik VIII (1509-47) het
J. deO I i vei raM art ins, Historia de Portugal I. Liss. 1913.
P. I mba r t del a T 0 u r, Les origines de la Réforme 11. L'Église catholique, la crise et la renaissance. P. 1909.
3 Pas tor I-IV.
4 C a r d. Gas q u e t, The eve of the Reformation, vert.: La veille de la
Réforme en Angleterre, 2 v. Leuv. 1914. - E. F u e ter, Religion u. Klrche in
England im 15-Jahrh., Tüb, 1904.
1

2
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schisma tot stand kon brengen. Maar Engeland was een betrekkelijk klein land, dat volstrekt niet het machtige wereldrijk liet vermoeden, omdat het zijn natuurlijken rijkdom nog niet had uitgebuit.
Schotland wist voorloopig nog zijn onafhankelijkheid te bewaren.
f. Duitschland 1 was op het einde der M. E. de volkrijkste en
welvarendste staat van Europa en ook op cultureel gebied stond
het zeer hoog. Maar het bezat niet de nationale eenheid van
Frankrijk en Engeland. De talrijke territoriaal-vorsten hadden
steeds meer hun macht uitgebreid ten koste van den keizer en het
rijk, zoodat dit meer een statenbond dan een aaneengesloten nationale staat begon te worden; de keizer was meer de machtigste der
vorsten dan de eigenlijke heerscher. Daarom was er geen krachtige
leiding in het rijk. De voornaamste vorstengeslachten waren de
Habsburgers in Oostenrijk, de Hohenzollern in Brandenburg, de
Wittelbachers in Beieren en de Palts, de Wettiners in Saksen,
de Zäringers in Würtenberg. Het oeconomisch, cultureel en
godsdienstig zwaartepunt lag in de steden, rijk geworden door
handel en nijverheid, met hare gilden en democratisch bestuur.
De Duitsche kerk was de rijkste der Christenheid; een derde van
het grondbezit zou haar hebben toebehoord. Ongeveer 50 bisschoppen en 40 abten waren rijksonmiddelbare wereldlijke vorsten;
3 van de 7 keurvorsten waren bisschoppen. Doch nergens
heerschte meer ontevredenheid, ook bij de geestelijkheid, wegens
de pauselijke reservaties en belastingen, ook wel mede, omdat
nergens de curie meer had ingegrepen. In Frankrijk en Engeland
b.v. met sterker centraal gezag, hadden de vorsten dit meer verhinderd. In Duitschland heerschte ook sedert de Hohenstaufen in
verschillende kringen een anti-pauselijke stemming, die zich herhaaldelijk geuit had. Daarbij kwam nog de nationale afkeer van de
Italianen.
Ook in Duitschland hadden vooral sedert het sluiten der concordaten (§ 139, 4°) de verschillende vorsten successievelijk een
grooten invloed op de kerk van hun land verkregen, wat samenhangt met de sterkere centralisatie van hun macht, waaronder ook
de Kerk moest vallen, met het staatsabsolutisme. Zoo was op het
einde der M. E. het landsvorstcnkerkendom er vrij sterk ontJ. Jan s sen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des M. A. I
(door Pastor) Fr. i. B. 1913. - A. S t ö r man n, Die städtischen Gravamina gcgen den Klerus am Ausgang des M. A. u. in der Reformationszeit, Mr.
1916. - A. Sc h U I t e, Der Adel u. die deutsche Kirche im M. A., 2 Bde Stuttg.
1922.
1
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wikkeld. De bisdommen trachtte men zooveel mogelijk volgens de
landsgrenzen af te bakenen, de vorsten hadden grooten invloed op
de benoemingen van bisschoppen en kanunniken; zij begonnen
hervormingsmaatregelen in te voeren, niet zelden op verzoek van
kerkelijke zijde, als van Nicolaas van Cusa en van Busch; ook
voorschriften te geven over kerkelijke tucht en eeredienst, het
placet toe te passen. Dit landsvorstenkerkendom is een zeer belangrijke factor geweest bij de verbreiding der Reformatie. Immers bij
een breuk met Rome was de organisatie van een eigen kerk gemakkelijk te vinden in de landskerk ; de grenzen tusschen geestelijke
en wereldlijke macht in de behandeling van kerkelijke aangelegenheden waren verzwakt in den geest van Luther's latere leer; en
vooral: als de vorsten uit egoïstische of meer religieuse motieven
voor het Protestantisme of voor Rome partij kozen, was het hun
gemakkelijker geworden de leer, die zij wenschten, in hun land in
te voeren.
g. In Hongarije 1 heerschte verwarring, in Polen 2 breidde de
adel zijn macht uit; in de Scandinavische landen was de toestand,
ondanks de verschillende lichtzijden niet gunstig. Turkije was een
sterke grootmacht geworden onder Selim I (1512-20) met uitbreidingstendenzen als in den tijd van Mohammed. Zijn zoon Suleiman 11 (1520-66) ondernam den grooten aanval tegen het
Westen: aan den Donau, in de Middellandsche Zee, in NoordAfrika. De door de Pausen telkens weer opgenomen kruistochtsplannen hadden geen succes: het Christelijk Europa was in
verschillende, soms vijandig tegenover elkander staande staten
verdeeld, Venetië en Frankrijk waren zelfs niet afkeerig van een
bondgenootschap met de Turken, wat de positie des keizers
verzwakte, en de uitbreiding van het Protestantisme in de hand
zou werken.

§ 149. Het pausschap, de bisschoppen, de geestelijkheid
en de kloosterorden.
1°. Van den eenen kant was de invloed van het pausschap toegenomen door de centralisatie van het kerkelijk bestuur en de
talrijke reservaties (§ 131, 2°); van den anderen kant was zijn
1 F. Eek har t, Introduction à I'histoire hongroisc. P. 1928. 2 P. Fox,
The Reformation in Poland. Baltimore 1924. - K. V ö I k e r. Kirchengeschichte
Polens. B. u. Lz. 1930. - J. But k 0 W ski, Histoire économique de la Pologne
avant les partages, P. 1927.
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moreel gezag verzwakt door de Babylonische gevangenschap, de
anti-pauselijke theorieën der legalisten, Marsilius van Padua,
Ockham (§ 133, 3°), het Westersche schisma, de toepassing der
conciliaire theorie te Constanz, de schismatieke beweging te Bazel
en daarna in Duitschland en Frankrijk, den wereldschen geest aan
het hof der Renaissancepausen, hun nepotisme en oorlogen. De
anti-pauselijke theorieën, hoe verbreid ook tijdens de conciliaire
beweging, waren nooit algemeen geweest en hadden altijd bestrijders gevonden; na Eugenius IV had de conciliaire theorie haar
groote uiterlijke kracht verloren en was het pauselijk gezag sterker
geworden, maar toch niet zoo, dat schismatieke bewegingen uit~
gesloten waren, zooals blijkt uit de toetreding van k. Maximiliaan
en Lodewijk XII van Frankrijk tot het conciliabulum van Pisa
(§ 146, 9°). Lodewijk liet ook in geschriften P. Julius bestrijden en
bespotten en munten slaan met het opschrift "Perdam Babylonis
nomen". - In Frankrijk en vooral in Duitschland (§ 148, 3°)
heerschte een soms wel overdreven, maar dikwijls ook gerecht~
vaardigde verbittering over de pauselijke reservaties en belastingen,
die niet zelden voor onkerkelijke doeleinden gebruikt werden,
waaraan uiting gegeven werd in de Libertates ecclesiae Gallicanae
(§ 137,4°) en de Gravamina nationis Germanicae (officieele lijsten
met bezwaren, die op de rijksdagen door vorsten en standen tegen
de belasting en rechtsongelijkheid werden ingediend). - De pauselijke macht was ten slotte ook beperkt door de steeds toenemende
macht van de wereldlijke vorsten (§ 148).
De pauselijke onfeilbaarheid 1 was in vroegere eeuwen algemeen
impliciet beleden en herhaaldelijk ook in pauselijke stukken, op
concilies, door theologen expliciet verkondigd. Ofschoon
S. Thomas er nog geen speciale studie van maakt, gaat hij er toch
dieper op in en verklaart hij meermalen, dat het den Paus, als
hoofd der Kerk. toekomt "te bepalen. wat tot het geloof behoort"
en hij stelt het leergezag des Pausen op één lijn met dat van de
Kerk. van welke hij uitdrukkelijk verklaart. dat zij niet dwalen
kan (Contra errores Graecorum. C. 32; Quaest. quodlib. 9. q. 7.
a. 10; S. Theo!. 2a 2ae. q. 1, a. 10). Niet alleen Marsilius van
Padua en Ockham. ook de aanhangers der conciliaire theorie
loochenen uitdrukkelijk de pauselijke onfeilbaarheid: d'Ailly.
Gerson, Panormitamus; later ook o.a. Dionysius de Karthuizer (De
auctoritate S. pontificis, Opera omnia. t. 36. p. 570) en Hadrianus
1
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E. Dublanchy, Infaillibilité du Pape. D. Th. VII, 1638-1717.
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van Utrecht, de latere Adrianus VI (Quaestiones in IV Senten~
tiarum. De sacr. confirmationis, a. 3. P. 1516, fol. XVIII). Doch
in deze periode vinden wij ook de eerste theologische ontwikkeling
van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid bij Thomas Netter
(t 1445), vooral bij kard. Joh. de Torquemada (t 1468, Summa de
Ecclesia); ook bij Gabriel Biel (t 1495). Sixtus IV veroordeelde de
propositie van Petrus d'Osma: "De kerk van Rome kan dwalen"
(Denz. 730). (E. Dublanchy, t. a. p.).
2°. Het voorbeeld van sommige Pausen, meerdere kardinalen en
curiebeambten kon natuurlijk niet gunstig op de overige geestelijk~
heid werken. De bisschoppen werden geheel de M. E. door meestal
uit den adel gekozen, gewoonlijk onder invloed van de vorsten.
Een gevolg daarvan was, dat niet weinigen voor hun taak niet
berekend waren, meer zorg besteedden aan de wereldlijke dan aan
de geestelijke belangen hunner diocesen of werelds leefden.
Dit was ook in Duitschland het geval, waar de rijkdom der
Kerk van den eenen kant de afgunst der leek en opwekte, van den
anderen kant vele onwaardig en in haren dienst trok om een zorge~
loos leven te leiden. Met haar bisdommen en canonicaten was zij,
gelijk in de andere landen, een verzorgingsinstituut voor den adel.
De ongeroepenen verbreidden een wereldschen zin onder de geeste~
Iijkheid. Bij de opkomst der Reformatie waren 18 bisdommen door
vorstenzonen bezet; sommige hadden meerdere diocesen in hun
bezit. De bisdommen (ook Utrecht) vormden dikwijls een twist~
appel van vorstelijke of adellijke families. Er waren onder deze
bisschoppen voortreffelijke mannen, doch de meerderheid was voor
haar taak niet berekend, verschillende waren wereldsch gezind.
Aangrijpend zijn de klachten daarover in het geschrift Onus
Ecclesiae (misschien van den bisschop van Chiemsee). De b.
Frederik van Hohenzollern werd op den rijksdag van Neurenberg
(1487) voor een zonderling aangezien, omdat hij de bisschoppelijke
kleeding droeg; men noemde hem een Welf, die naar den kardi~
naaIshoed streefde. Geiler von Kaisersberg zegt van Straatsburg:
"in honderd jaren is het noch gehoord noch gezien, dat een bisschop
een geestelijke handeling verrichtte". Terwijl de wetenschap bloeide
waren er verschillende onwetende bisschoppen. Zoo verstond b.v.
de Keulsche a. b. Hermann von Wied (1519) niet den Latijnschen
geloofsbrief van den Engelschen gezant. De b. van Utrecht,
Frederik IV van Baden (1496-1516) was een neef van k. Maximiliaan; zijn opvolger Philips van Bourgondië (1517-24), een
natuurlijke zoon van hertog Philips van Bourgondië, was op
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het oogenblik zijner benoeming 58 jaar, admiraal en niet onberispelijk van leven; evenals zijn opvolger Hendrik van Beieren
(1524-29) hield hij bij zijn plechtige intrede als bisschop een feestmaaltijd in de St. Salvatorkerk. Doch evenals in de andere landen
waren ook in Duitschland verschillende voortreffelijke bisschoppen;
ook synoden werden nog dikwijls gehouden.
Treuriger was wellicht de toestand in de talrijke kapittels (in
ons land ongeveer 60 (Moll 11, I, 345) ; in Utrecht alleen 5 met
ongeveer 160 kanunniken), ook grootendeels door adellijken bezet.
Deze .. Junker Gottes" hadden zeer weinig bezigheden en leidden
dikwijls een wereldsch leven. Daar dikwijls meerdere beneficies
in één hand vereenigd waren, moesten de daaraan verbonden
plichten door plaatsvervangers vervuld worden, die een deel van
het inkomen ontvingen. Deze cumulus beneficiorum, waardoor het
financieele bij het geestelijk ambt zoo geheel op den voorgrond
trad, die de gewetenlooze geldzucht en simonie zoozeer bevorderde,
maakte de curie en de geestelijkheid bij het volk gehaat.
In tegenstelling met den rijkdom der hoogere geestelijkheid was
de lagere slecht bedeeld. De patroons maakten niet zelden misbruik van hun recht door onwaardig en te benoemen of een deel
der inkomsten voor zich op te eischen. Opvallend is het zeer groote
aantal der geestelijken: dit alleen reeds wekt het vermoeden op,
dat er veel on geroepenen onder waren, terwijl er een gevaar voor
de zedelijkheid in gelegen was, dat zij zoo weinig arbeid te verrichten hadden. Een deel was aan de zielzorg verbonden; vele
anderen hadden als eenige taak de H. Mis aan een bepaald altaar
te lezen of de koorgebeden te verrichten. In Breslau b.v. waren
omstreeks 1500 aan 2 kerken 236 zulke altaristen. In Mainz waren
bij een bevolking van ongeveer 6000 zielen 500 geestelijken. In
het bisdom Utrecht met een bevolking van ongeveer 600.000 zielen,
weinig meer dan het tegenwoordige aartsbisdom, werden tusschen
1505-18 gemiddeld jaarlijks 319 priesters gewijd (213 seculieren,
106 regulieren; G. Brom, A. A. U. 24 (1897), 71). De inkomsten
der parochiegeestelijken bestonden bijna uitsluitend uit vrij onzekere
tienden en jura stolae; die der anderen waren nog geringer, zoodat
geestelijken zich niet zelden aan met hun stand onvereenigbare
werkzaamheden wijdden (handel. soms herbergen of speelhuizen),
waardoor zij de achting der geloovigen verloren. Men kan van een
geestelijk proletariaat spreken, bereid zich bij iedere hun voordeelige
beweging aan te sluiten.
3°. Talrijk zijn in de 15e eeuw de klachten over het niet onder-
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houden van het celibaat 1 door de geestelijken. Het is uiterst moeilijk zich daarover een juist oordeel te vormen. De eerste algemeene
reden is, dat het goede in stilte bloeit en niet de aandacht trekt.
terwijl het kwade. als afwijkend van den gewonen regel. meer in
het oog valt en wordt opgeteekend. Het kwade wordt dikwijls nog
overdreven. vooral bij de geestelijkheid en men schrijft den
geheelen stand toe, wat slechts enkelen ten laste komt. Reeds
Erasmus zeide: "Itaque fit, ut ob paucorum malitiam male audiant
universi." Doch afgezien daarvan geven de bronnen zelden een
zuiver beeld. De kroniekschrijvers zijn meestal min of meer subjectief. verhalen meest het opvallende en slechte en overdrijven, als
zij de Kerk vijandig gezind zijn; de boetepredikers spreken meestal
over misstanden en overdrijven gewoonlijk; de synoden houden
zich meest met misstanden bezig en deze mag men niet generaliseeren ; de visitatieactcn vermelden eveneens meestal misbruiken.
de gravamina der steden geven alleen bezwaren en nog zeer eenzijdig. Tegenover overdreven zedenpredikers als b.v. Bernardus de
Gasconia, die op het concilie van Constanz zegt: "Curia Romana
non curia divina sed diabolica..... T otus fere clerus diabolo est
subjectus" staat de bekentenis van Luther: "dat het grootere deel
onder de geestelijken een vroom en deugdzaam leven leidt en daarom als rechtvaardig en vroom voor de wereld in hoog aanzien
staat." Een zeer overdreven aanklager, Nicolaas van Clemanges.
zegt: "Nee sum nescius, in singulis quibusdam statibus aliquos et
forte plurimos, bonos, iustos, innocentes esse." (Deze en andere
citaten Denifle-Weiss, Luther und Lutherthum 11, 24.) Klachten
over schending van het celibaat verneemt men uit alle landen.
maar men moet niet veralgemeenen. In Duitschland bv. was de
toestand goed in de Rijnlanden, Sleeswijk-Holstein, het Allgaü:
ongunstig in Saksen, Frankenland, Beieren, Oostenrijk en Tirol.
In ons land was de toestand op verschillende plaatsen ongunstig.
elders beter; in Engeland niet zoo ongunstig. (Gasquet I. 131).
Zoodat de niet-katholieke von Below zegt (van Duitschland, wat
ook van de meeste andere landen geldt) : "wij hooren van zware
misstanden ... wij hooren echter toch weer van zoovele kloosters met
een ernstig karakter, van zoo ijverige pogingen de parochiegeestelijkheid op te heffen, van zoo trouwe zorg voor de geloovigen, van
zoo succesvolle beoefening der studiën in de kerk, dat wij bezwaar
hebben de absolute heerschappij van het slechte en ongunstige te
1 J. L ö h r, Methodisch-kritische Beiträge zur Gesch. der Sittlichkeit des
Klerus, besonders der Erzdiösese Köln am Ausgang des M. A., Mr. 1910.
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veronderstellen. Wij zullen moeten aannemen, dat goed en kwaad
naast elkander stond: van den eenen kant in hooge mate treurige
verschijnselen, van den anderen kant echter ook veel verheffends,
beide in een verhouding, die men niet wagen kan in getallen uit
te drukken" (19).
Doch of de slechte priesters een meerderheid of een minderheid
vormen, men kan moeilijk anders spreken dan van bederf van den
geestelijken stand. De synoden handelden er te dikwijls over, dan
dat er geen aanleiding voor bestond. Verschillende priesters
bedreven hun schande zoo openlijk alsof het geen zonde was:
verschillende stemmen gingen op, om het celibaat op te heffen:
zoo onuitroeibaar scheen het kwaad, dat verschillende bisschoppen
zich met een geldboete tevreden stelden, ja, zelfs het voor geld
duldden. En te veel ernstige en heilige mannen schrijven de groote
schuld van de Reformatie aan de geestelijkheid toe dan dat men
uitsluitend aan overdrijving kan denken.
Geen wonder, dat zoovelen den echten priesterlijken geest
misten. Behalve het gebrek aan roeping en de omgeving, werkte
daartoe ook de opleiding mede. Seminaries waren voor Trente
onbekend 1. Een groot deel der geestelijken studeerde aan de
universiteiten: voor sommige waardigheden in de kapittels en
belangrijke parochie's werd een academische graad vereischt. Zoo
nam in de 15e eeuw het aantal wetenschappelijk gevormde geestelijken toe. Aan de universiteit leefden zij meest in een internaat of
een bursa, waar zij aan een zekere uiterlijke tucht onderworpen
waren, maar waar meestal de eigenlijke religieuse vorming ontbrak. Het grootste deel der stadsgeestelijken studeerde echter aan
stift-, klooster- en stadsscholen: de landgeestelijken meestal bij een
pastoor. Een voorschrift hieromtrent bestond niet: een examen
was voor de wijding voldoende en waar men gestudeerd had werd
niet gevraagd. Streng waren de eischen over het algemeen niet.
"De kennis der landgeestelijken beperkte zich tot het van buiten
kennen en de zangwijze der psalmen, tot de verklaring van de
gewone gebedsformules en den ritus, tot de techniek der liturgische
functies en de berekening der kerkelijke feestdagen." (Schörs, 30).
4°. Het getal der kloosters was zeer groot. Ons land bv. telde
ongeveer 500 kloosters en kloosterlijke gestichten (Moll 11, 11, 4):
Frankrijk: 150 kloosters van reguliere kanunniken, minstens 600
1 H. S c h ö r s, Gedanken über zeitgernässe Erziehung u. Bildung der Geistlichen. Pdb. 1910. - Fr. 0 e d i 9 e r, Urn die Klerusbildung irn Spätmittelalter,
H. J. G. 50 (1930) 145.
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abdijen van de orde van S. Benedictus, ongeveer 6000 prioraten.
60 huizen van Karthuizers. 139 van Caelestijnen. 36 van Premon~
stratenzers. 400 conventen van Mendicanten, 500 à 600 commen~
darijen of prioraten van S. Jan van Jerusalem. S. Lazarus etc.
(Imbart de Ia Tour 11. 199). Spanje had ten tijde van het concilie
van Trente 200.000 geestelijken van lagere orden. 312.000 saecu~
liere priesters en 400.000 religieusen (H. Joly. S. Ignace. 67). De
kloosters waren rijk en ook hier was het aantalongeroepenen
groot. Een misbruik was. dat kinderen door hun ouders in een
klooster werden geplaatst; ook het commendewezen. waardoor
bisschoppen. die niet tot de orde behoorden. abten van kloosters
werden. waarvan zij de inkomsten genoten. terwijl zij een vicarius
aan het hoofd der monniken stelden. Telkens vernemen wij zoo
klachten over verval van tucht. overmatigen rijkdom en mis~
standen. Maar telkens werden hervormingen ondernomen. die
meer of minder. langer of korter doorwerkten. De kloosterhervor~
mers werden dikwijls gesteund door het pauselijk gezag en de
wereldlijke macht. De bedelmonniken. vooral Franciscanen en
Dominicanen. waren meestal populair bij het volk en hadden goede
predikanten. ofschoon juist zij in satyres enz. het meest bespot
werden. Doch ook hier was het aantal werkelijk heilige religieusen
te gering om de christelijke maatschappij te hervormen en teekè~
nend is. dat zoovele kloosterlingen terstond tot het Protestantisme
overgingen.
5°. Niet verheffend. ofschoon wel eenlgszlns begrijpelijk. omdat beider rechten
niet nauwkeurig begrensd waren. is de eeuwenlange strijd tusschen de saecuJieren
en de Mendicanten. Martinus IV (1281-85) had aan de Mendicanten toegestaan
te prediken en biecht te hooren zonder verlof van den pastoor; Bonifacius VIII
verordende een beperking, die door Benedictus XI weer werd ingetrokken;
Clemens V bepaalde op het concilie van Vienne in den geest van Bonifacius:
de Mendicanten mogen preeken in hun eigen kerken en op straat, behalve op
den tijd. dat in de parochiekerk gepreekt wordt; in de parochiekerken alleen op
uitnoodiging van den pastoor. Zij mogen geen biecht hooren zonder bisschoppelijk verlof. Zij mogen allen. die het vragen. in hun kerken begraven, maar
moeten van alle emolumenten en legaten een vierde deel aan de parochiegeestelijkheid afstaan (quarta funeralium). - Doch de oneenigheid duurde voort.
Vooral de universiteit van Parijs kwam voor de rechten der saeculieren op en
Gerson o.a. verdedigde, dat de pastoors als opvolgers van de 72 leerlingen van
Christus van goddelijke instelling zijn. In de bulle Mare magnum (§ 146, 5°)
stelde P. Sixtus IV de Franciscanen en Dominicanen vrij van de quarta funeralium en gaf hun het recht ook van bisschoppelijke reservaties te ontslaan. De lIe
zitting van het Lateraansch concilie (1516) bepaalde. dat de regulieren zich in
hun kerken moeten onderwerpen aan de visitatie des bisschops in alles wat
betrekking heeft op de toediening der sacramenten aan leeken. aan zijn examen
voor de approbatie tot den biechtstoel en het ontvangen der wijdingen; dat zij
niet zonder zijn approbatie mogen preeken. zonder verlof van den pastoor geen
huwelijk mogen inzegenen noch het viaticum en het H. Oliesel toedienen, tenzij
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hij de toediening zonder genoegzamen grond weigert. - Deze normen ziJn in
hoofdzaak later gebleven. (Hergenröther-Klrsch lIl, 311-315; Curés, D. Th. 111).

6°. De toestand zou hopeloos geweest zijn, als men zich bij het
kwaad had neergelegd, maar de telkens weer hernieuwde pogingen
bewijzen den goeden wil tot verbetering. "Hervorming van hoofd
en leden" stond op het program der concilies van Constanz, Bazel,
Florence, Lateranen. De hervormingswil spreekt ook uit talrijke
diocesaansynoden. Doch de heilzame bepalingen bleven meestal
een doode letter. De oorzaken daarvan zijn: het anti~pauselijk
streven op de eerstgenoemde concilies, de herhaalde oorlogen in
verschillende landen, maar vooral het ontbreken van den waren
hervormingsijver bij de hoogere geestelijkheid. Eerst het harde
tuchtmiddel der Reformatie zou het begin der wijsheid worden.
Is zoo de algemeene hervorming niet tot stand gekomen, in alle
landen ontmoet men voortreffelijke mannen, die in hun kring den
geest hernieuwen. Buiten de reeds genoemde kloosterhervormers
o.a. in ons land Geert Groote (t 1383) en zijn volgelingen, de
beroemde predikant Johannes Brugman O.F.M. (t 1473), Diony~
sius de Karthuizer (t 1471). In Duitschland kard. Nicolaas van
Cusa (t 1464), die als pauselijk legaat synodes hield, geestelijken
en kloosters visiteerde en hervormde; de groote klooster hervormer
Johannes Busch (t 1481), de ijverige, soms te scherpe Fel i x
Hem mer I i n (t 1464), domheer te Zürich en de Karthuizer
Jac 0 bus van J ü ter b 0 g k (t 1465), beiden echter aanhangers
der conciliaire theorie; de groote predikant Geiler von Kaisersberg
(t 1510), domprediker te Straatsburg; Dietrich Coelde,
a.F.M. (t 1515) 1, schrijver van den eersten gedrukten catechismus
(Der Kerstenspiegel); verschillende humanisten als Wim p fel i n g
(t 1528). In Frankrijk kard. Petrus d'Ailly (t 1425), Gerson
(t 1429), Nicolaas van Clemanges (t 1434), Jan Standonck 2 ,
S. Franciscus à Paulo (t 1507). In Spanje de groote volksredenaar
S. Vincentius Ferrerius O.P. (t 1419) 3, die vergezeld werd door
notarissen om de protocollen op te nemen van hoorders, die bereid
waren hun twisten bij te leggen en wiens apocalyptisch geschrift:
De eversione Europae veel indruk maakte; later kard. Ximenes
1 J. Goyens. Le bx. Th. Coelde. Mech. 1929. 2 A. Renaudet, Jean
Standonk. Un réformateur cath. avant la Réforme. Bull. de la Soc. de I'Hist. du
protestantisme français. LVIIe année, p. 1. - P. De bon g n i e, Jean Mombaer
de Bruxelles, Leuv. 1928. - 3 P. Fa ges, Hist. de St. Vincent Ferrier, 2 v. P.
21901; Notes et documents de J'hist. de St. V. F., P. 1905; Oeuvres de St. V. F.
2 v., P. 1909. - S. Brettle, F. u. seine liter. Nachlass, Mz. 1924. - M. de
Gor c e, St. V. Ferrler, P. 1925.
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(t

1517). In Italië de bisschoppen S. Antoninus van Florence

(t 1459). S. Laurentius Justiniani van Venetië (t 1454). de groote
Franciscaansche volksredenaars S. Bernardinus van Siena
(t 1444) 1 en S. Johannes van Capistrano (t 1456) 2. die ook in
Duitschland predikte en ofschoon in het Latijn sprekende. toch
met groot succes tot deelname aan een kruistocht en tot boet~
vaardigheid opwekte.

§ 150. Het zedelijk en godsdienstig leven van het volk. 3
10 • Reeds in de 13e eeuw begint zich duidelijk in de maatschappelijke orde der M. E. een verandering te voltrekken. De vroegere
M. E. waren agrarisch: het bezit bestond vooral in land; daarop
berust het leenstelsel (§ 118. 10 ). Door den handel en de industrie
komt de geldeconomie op en daar zij het meest bloeien in de
opkomende steden. vormen deze ook centra van het cultureel en
kerkelijk leven. In de 15e eeuw zijn de meest-welvarende steden
die van Noord-Italië. Zuidwest- Duitschland en de Hansasteden
aan de Noordelijke zeeën. - De vroeger zoo machtige stand van
de ridders of den lageren adel begon aan beteekenis te verliezen,
zoowel door de machtsuitbreiding der vorsten als door de concur~
rentie der steden. In den krijg had persoonlijke dapperheid minder
reden van bestaan sedert de uitvinding van het buskruit en het
invoeren van huurtroepen. Het grondbezit verloor aan economische
waarde. De uiterlijke vormen van het ridderschap bleven nog lang
bewaard. maar hadden den innerlijken zin verloren. zoodat zij ons
valsch aandoen. Sommigen uit den ridderstand gingen studeeren
in de rechten en zochten en vonden een nieuwen werkkring als
hof~ en regeeringsbeambten; anderen zochten een toevlucht in
den geestelijken stand; anderen vervielen tot armoede; in hun
verbitterde. avontuurlijke stemming waren zij tot alles bereid om
zich een bestaan en een positie te verschaffen. De grootere lands~
heeren en vorsten streefden er naar ten koste van de kleinere hun
macht te versterken en te centraliseeren. dikwijls in bondgenootschap met de steden. aan wie zij allerlei voorrechten verleenden.
1 P.Thureau-Dangin.St.Bemardin de Sicnne. P.21926.-K.Hefele,
Der hl. B. von Siena u. die franziskanische Wanderpredigt in Italien während
des 15.Jahrh.• Fr. i. B. 1912. - 2 L. de Kerval. St. Jean de Capistran. son
sièc1e et son influence. P. 1887.
3 Lit. § 126. J. H u i zin 9 a. Herfsttij der Middeleeuwen. Haarl. 31928. R. Sta del man n. Vom Geist des ausgehenden M. A. Studien zur Gesch. d
Weltanschauung v. Nik. Cusanus bis Sebastian Franck. Halle 1929.
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Dit gaat samen met langdurige burgertwisten. tot ten slotte eenige
machtige staten ontstaan. De feodale krachten hebben het langst
tegenstand geboden in Polen en in de Scandinavische landen. De
vorstelijke macht werd echter beperkt en gecontroleerd door de
standen (geestelijkheid. adel en burgerij). die bepaalde rechten
hadden. nu en dan bijeengeroepen werden en met name bij het
opleggen van belastingen hun instemming moesten betuigen. Het grootste gedeelte der bevolking werd door boeren gevormd.
die slechts zelden in de standenvergadering vertegenwoordigd
waren en dus minder goed hun rechten konden verdedigen. Dikwijls werd met minachting op hen neergezien; hun economische
positie was v~elal ongunstig. daar het landbouwbedrijf niet zoo
rendabel was en zij bovendien zware belastingen. tienden enz.
moesten betalen. Zoo heerschte bij hen veel ontevredenheid. die
zich meermalen uitte. in bijna alle landen. in boerenopstanden. die
bloedig werden onderdrukt. - Ook onder de armere arbeidende
klasse in de steden ontbrak het niet aan ontevreden elementen.
Behalve de universiteiten en de hoogere stadsscholen waren
talrijk de lagere scholen. ook op de dorpen. waar lezen. schrijven.
zingen. een weinig Latijn voor den koordienst geleerd werd. Op
de dorpen moest meest de pastoor met zijn helper (cantor of custos)
daarvoor zorgen.
2°. Ook over den zedelijken en godsdienstigen toestand van het
volk is het moeilijk een algemeen oordeel te vellen. Janssen heeft
voor Duitschland (I). Pastor voor Italië (lIl. 1-203) diepgaande
onderzoekingen ingesteld en dan blijkt. dat licht- en schaduwzijden
tegenover elkander staan. In Italië heerschen schrikbarende toestanden onder de hoogere klassen en bij een deel der humanisten
(zedeloosheid. tegennatuurlijke zonde. moorden. speelwoede. godsdienstige onverschilligheid) en de misdrijven worden met een
cynische onverschilligheid bedreven. Maar op een enkele uitzondering na willen allen in vrede met God sterven en velen zijn
even groot in de boetvaardigheid als vroeger in de zonde. Doch
van het bederf der hoogere standen was de groote massa van het
volk vrij gebleven. Een zedelijk gezonde geest spreekt uit het
familieleven en de groote liefdadigheid; de levendige godsdienstzin uit de schenkingen en testamenten aan de Kerk. de talrijke
broederschappen. de luister van den eeredienst. de devotie tot de
H. Maagd. de pelgrimstnchten. de groote deelname aan de jubilé's.
de algemeene boetestemming door groote predikanten opgewekt.
Pastor telt voor het Quattrocento meer dan 50 door de Kerk zalig-
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en heiligverklaarden uit alle rangen en standen. Van echt christelijken oorsprong waren ook de leenbanken (montes pietatis).
omstreeks het midden der 15e eeuw door Italiaansche Franciscanen opgericht en spoedig overal verbreid. waar meer arme
menschen tegen onderpand. later bovendien ook tegen een geringe
betaling ter dekking van de bedrijfskosten. geld konden leenen
zonder rente te betalen. een sociaal zeer belangrijke instelling. En
de zoo schitterende religieuse kunstwerken. waarmee het Italië
der Renaissance als het ware overdekt is. kunnen niet verklaard
worden zonder een diepen godsdienstig en geest. Doch in Italië
werd evenals in andere landen te weinig zielzorg uitgeoefend
onder het volk.
De felheid van het leven. de scherpe tegenstelling tusschen
heiligheid en zonde. pessimisme en uitgelatenheid. ruw geweld en
schoone vormen. onchristelijk leven en kerkelijke gezindheid openbaren zich ook in de hoogere kringen van het Bourgondische rijk.
In Duitschland ook waren ten gevolge van den grooten
rijkdom geldzucht. genotzucht en zedeloosheid toegenomen en zien
wij. zooals Geiler von Kaisersberg zich uitdrukt. sterker dan ooit.
"de tegenstelling van opofferende liefde en harde gierigheid. van
versterving om Gods wil en zwelgerij". Een synode te Salzburg
(1418 of 1420) verbood onpassende vrouwenkleeding. beval de
mannen en vaders deze in hun huizen niet te dulden en dreigde met
het weigeren der H. Communie. Maar het volk was geloovig en
nog met eerbied voor zijn priesters vervuld. zooals Luther zegt:
"geen vader of moeder. die niet gaarne een kind in den kloosterof priesterstand wenschte". "Als een priester de eerste H. Mis
opdraagt. dan heerscht er een vreugde. dat er geen oog droog
blijft." Buitengewoon groot was de liefdadigheid ... In het pausdom
was iedereen barmhartig en mild. daar gaf men met beide handen.
vroolijk en met grooten ijver; daar sneeuwde het aalmoezen.
stichtingen en testamenten" (Luther) en door de documenten wordt
dit bevestigd. Ook het godsdienstig leven moet in verschillende
opzichten bloeiend geweest zijn. zooals blijkt uit de overtalrijke
stichtingen. vooral van lagere beneficies. de vele prachtige nieuwgebouwde en rijk versierde kerken. de luister van den eeredienst.
waartoe de verbetering van de kerkmuziek en een meerder gebruik
van het orgel meewerkte. terwijl ook de kerkelijke liederen in de
volkstaal talrijker werden; (tusschen 1470 en 1520 zijn bijna 100
drukken en verzamelingen van kerkelijke liederen in de Duitsche
taal bekend). Zeer veel werd gepreekt. waarvoor dikwijls Eunda151
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ties gesticht werden. De geestelijken gaven in de preek ook cate~
chismus onderricht; voor de kinderen geschiedde het gewoonlijk
in de familie.
Zeer verspreid was de stichtelijke en catechetische literatuur 1.
waartoe de boekdrukkunst meewerkte. Dit moet beantwoord hebben
aan een zedelijk ernstige en godsdienstige stemming bij het volk.
De meest verspreide stichtelijke geïllustreerde devotieboeken waren
het Speculum humanae salvationis en de Biblia pauperum. Op
meerdere concilies hadden de bisschoppen voorgeschreven. korte
samenvattingen der christelijke leer voor onontwikkelden te laten
maken; tot dat doel schreef Gerson zijn Opus tripartitum. dat ook
in het Fransch en Duitsch vertaald werd. Ook waren talrijk de
preeken~ en homilieën verzamelingen en Specula exemplorum (niet
zelden met ongeloofelijke wonderverhalen). Zeer verspreid onder
het volk waren de Plenariën (epistels en evangeliën met Mis~
gebeden en verklaringen). de Postillen (verklaringen van het evan~
gelie: post iIIa verba; 102 Duitsche tusschen 1470 en 1520).
horariën, gebedenboeken (Hortulus animae) , sterfboeken (Ars
moriendi) , biechtboeken en biechtspiegels. Tot 1500 verschenen
ongeveer 100 uitgaven der Vulgata in druk; van 1466-1521 18
Duitsche vertalingen der geheele H. Schrift (14 in het Hoogduitsch,
4 in het Nederduitsch dialect) en nog talrijke andere van de psalmen.
epistels en evangeliën (Janssen I. 72-76). Een bijna volledige
Nederl. vertaling der H. Schrift werd gedrukt te Delft in 1477;
2 Italiaansche te Venetië in 1471 ; een Catalonische te Valencia in
1478. Ook het geestelijk spel droeg tot het volksonderricht bij. Maar
ook minder stichtelijke werken in de volkstaal waren zeer verspreid:
de Decamerone van Boccaccio, de voortzetting van den Roman de
la rose door Jean de Meun, een cynische bespotting van de vrouw,
de geestelijkheid enz.
Zeer talrijk waren de broederschappen in de tweede helft der
15e eeuw; de heiligenvereering 2 bloeide; Rome werd bij jubilé's
veel bezocht. Toch heerschte er een zekere onrust in het gods~
1 J. Lu t z-P. Per cl r i zet, Speculum humanae salvationis, Krit. Ausg. Lz.
1907. - P. Per cl r i zet, Etude sur Ie Speculum salvationis, P. 1908. - F. F a I k.
Drei Beichtbüchlein nach den 10 Geboten, Mr. 1907; Die Bibel am Ausgange
des M. A., Keul. 1905. - Biblia pauperum herausg. v. L a i b. u. Sc h war z,
Fr. i. B. 2 1893. - H. Eng e I har d t, Der theolog. Gehalt der Biblia pauperum,
Straatsb. 1927.
2 H. S i e b e r t, Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- u. Reliquienverehrung, Fr. i. B. 1906. - H. Me u ff els, Se. Lydwine de Schiedam (13801433), L. S. 1925; Den Bosch 1928. - J. St e r c k, De Heilige Stede in de
geschiedenis van Amsterdam (1345), Amst. 1928.
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dienstige leven tengevolge van de schisma's en hervormingsconci~
lies, door het dikwijls uitgesproken interdict, door den nieuw en
geest, die opkomt met humanisme, boekdrukkunst, ontdekkingen,
het meer op den voorgrond treden der leeken, de ontevredenheid
over sociale misstanden, het slechte voorbeeld van vele geestelijken.
Er is veel uiterlijkheid en sleur en bijgeloof. De He en 15e
eeuw vormen ten slotte de decadentie van een hooge, krachtige,
cultuurperiode, .. het herfsttij der Middeleeuwen". Er komen wel
nieuwe krachten weer op, maar deze zijn nog niet tot volle ont~
wikkeling gegroeid. De decadentie openbaart zich in de philo~
sophie in het sceptische nominalisme, dat volgt op de grootsche
gedachtensystemen der hoogscholastiek. Op theologisch gebied dreigt
het gevoel het intellect te overheerschen. Geheel de 15e eeuw wijst
geen enkel scheppend werk aan noch op het gebied der philosophie
en theologie noch op dat der mystiek. Er is ook een zekere moeheid
in het godsdienstig leven. Men weeklaagt over de verdorvenheid
der menschelijke natuur, doch legt er zich bij neer; gelaten trekt
men zich terug uit de booze wereld, in plaats van het kwaad te
bestrijden. Deze moeheid en gelatenheid vallen ons ook hier en daar
op in de Imitatio Christi.
De godsvrucht staat niet zelden onder de vrees voor dood en
oordeel. zooals blijkt uit de àoodendansen 1 op muren van kerken
en kerkhoven en soms in de huizen. De sombere voorstellingen
verschijnen vooral op het einde der 14e eeuw. "Nos cathédrales du
Xllle siècle nous laissent à peine entrevoir les chätiments réservés
aux pécheurs" (E. Mäle). Toch moet men hier niet overdrijven.
De kunstenaars zoeken hun kracht soms in het extreme, om de
affecten uit te drukken. De vrees voor den duivel wordt in even~
wicht gehouden door een onbegrensd vertrouwen op Christus en
zijn heiligen, vooral de H. Maagd, en door de genademiddelen der
H. Kerk. De Navolging van Christus schildert soms in sombere
kleuren de miserie van het leven. Maar hoe troostrijk spreekt zij
ook over "De vreugde van een goed geweten" (11, 6) en "Over
de wonderbare werking van de goddelijke liefde" (111, 4).
3°. Een meer bedenkelijk teeken des tijds is de heksenwaan 2,
G. B u c h hei t, Der Totentanz, seine Entstehung u. Entwicklung, Lz. 1926.
L. Ga r d e t t e, Magie, D. Th. IX. - J. Ha n sen, Zauberwahn, Inquisi~
tion u. Hexenprozess in M. A., Mn. 1900; QueUen u. Untersuchungen z.
Geschichte des Hexenwahns u. der Hexenverfolgung im M. A., Bonn 1901. Th. deC a uz 0 n s, La magie et la sorcellerie en France, 4 v., P. 1910. N. P a u I us, Hexenwahn u. Hexenprozess vornehmlich im 16.Jahrh., Fr. i. B.
1910. - Janssen~Pastor, Gesch. d. d. Volkes VIII 14, 548; Pastor lIP,
312. - D. Huurdeman, De heksenprocessen, Het Schild I (1919),170,182.
1

2
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die in de 15e eeuw met name in Duitschland tot een epidemie werd,
een ziekelijke neiging om overal. ook in de natuurlijkste dingen,
een ingrijpen van booze geesten te zien. De tooverij (magie) is
de kunst, om door middel van praktijken en formules met behulp
van bovenmenschelijke, vooral daemonische krachten, buitengewone
werken voort te brengen, soms tot eigen voordeel (schatten
vinden, zinnelijke liefde bij iemand opwekken, geslachtelijk verkeer
met den duivel hebben, verandering in dieren, door de lucht vliegen
en samenkomst op den heksensabbath) , soms om anderen te
schaden (maleficium: droogte, hagel. misgewas, brand, ziekten,
dood, bezetenheid veroorzaken). Waarzeggerij (divinatio) is op
deze wijze de toekomst voorspellen. Hekserij (sorcellerie) is dikwijls synoniem met tooverij, soms een meer eenvoudige praktische
tooverij ; in het Duitsche spraakgebruik der 15e eeuw is een heks
een vrouw, die schadelijke tooverij uitoefent. De praktijken der
magie en het geloof erin zijn algemeen van de oudste tijden af en
bij alle volkeren. ..Hors de doute dans bien des cas, Ie désir de
pactiser, I'essai de pacte avec Ie démon. Quant a I'efficacité des
pratiques magiques pour faire réellement intervenir Ie démon, elle
parait certainement possible (als berustend op de H. Schrift en de
leer der theologen); on peut la dire probable, hautement probable
dans nombre des cas; mais ni la foi, ni l'expérience ne nous imposent invinciblement une conclusion plus ferme." (L. Gardette, 1527).
Zoowel de Mozaïsche als de Romeinsche wet hadden de doodstraf gesteld op sommige vormen van tooverij, wat op het m.e. recht
van invloed was. Zeer verspreid waren tooverpraktijken en het
geloof daarin bij Grieken, Romeinen en Germanen. Herhaaldelijk
heeft de Kerk, ofschoon het bestaan van tooverij aannemende,
tegen lichtgeloovigheid in dit opzicht gewaarschuwd. Eeuwen lang
was ook de geestelijkheid tegen bloedige bestraffing van heksen,
ofschoon het volk er op aandrong. Greg. VII vermaande in 1080
den Deenschen koning Haakon, dat het onrecht is vrouwen, die
men van tooverij beschuldigt, ter dood te veroordeelen (M. G.
Epp. sel. 11, 2. Registr. Greg. VII, 498). Tot in de 13e eeuw komen
alleen afzonderlijke gevallen van bestraffing, geen massaprocessen
voor; de Kerk bepaalt zich nog tot disciplinaire straffen, als de
burgerlijke wetgeving in Duitschland (de Saksenspiegel omstr.
1225, de Zwabenspiegel omstr. 1275) reeds de doodstraf (vuurdood) op tooverij gesteld heeft. Het eerste bekende geval, dat de
inquisitie de doodstraf uitspreekt, is te Toulouse in 1275. Dan
nemen de heksenprocessen toe (in 1335 te Toulouse 63 aangeJ54
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klaagden, waarvan 5 verbrand); in de 15e eeuw worden zij epide~
misch (in Wallis in anderhalf jaar (1428) meer dan 200 menschen
verbrand en in de Dauphiné, tot 1447, 57 mannen en IlO vrouwen;
Jeanne d'Arc). Men begint te spreken van een sekte van heksen;
dan komt het geloof in de heksenvlucht en heksensabbath op, het
dooden van kinderen enz.; men begint naar het duivelsmerk in het
lichaam te zoeken. In het algemeen berust het heksengeloof op de
tendenz alle onheil toe te schrijven aan den duivel. die door
sommige personen werkt. De toename van het bijgeloof is veroor~
zaakt door nieuwe elementen uit het Oosten (kruistochten) van
Joodsch~Arabische zijde en het dualisme der Gnostisch~Mani~
cheïsche Katharen, door de Ziekelijke zucht naar het ongewone en
wonderlijke, het verspreiden van allerlei heksengeschiedenissen,
de gebrekkige kennis der natuur~ en geneeskunde, niet in het
minst ook aan den oncritischen geest der rechters en door de geheele
wijze van het rechtsgeding zelf. Men ging uit van de waarheid
der op de pijnbank afgelegde bekentenissen, ook van de meest
phantastische dingen, die men de beschuldigden suggereerde en
men dwong telkens weer nieuwe verdachten deze dingen te
bevestigen. Getuigenissen op de pijnbank ontlokt dienden om te
bewijzen, wat men anders niet gelooven wilde. En als beschuldigden
niets bekenden, heette het soms, dat de duivel hen stom maakte.
In Duitschland (niet bij de Rom. Inquisitie; Paulus 271 ) werden ook
door heksen beschuldigden gerechtelijk vervolgd en zoo breidde
zich de vervolging steeds meer uit. Men beschouwde bij voorkeur
vrouwen en vooral oude vrouwen als schuldig aan hekserij. Ook
in de 15e eeuw werd nog door verschillende geestelijken tegen de
lichtgeloovigheid gestreden (Paulus 195, 234). Maar men begon
ook wat men van heksen wist, systematisch samen te stellen, waar~
door het geloof erin sterker werd: o.a. Joh. Nider O. P. in zijn
Formicarius, de inquisiteur Jacquier O. P. in zijn Flagellum haereti~
corum fascinariorum (1458).
De tooverij was een delictum mixti fori, waartegen zoowel de
geestelijke (inquisitie, bisschoppen) als de wereldlijke macht
optraden. Doch ondanks de beslissingen van Nicolaas V (1451)
en latere Pausen, dat zij onder de inquisitie zou vallen, trok de
wereldlijke macht het misdrijf steeds meer aan zich. In Duitschland
en Frankrijk was sedert omstr. 1520 de heksenvervolging uitsluitend
aan de wereldlijke rechtbanken overgegaan. Over het algemeen
waren deze strenger en oncritischer dan de inquisitie en de bis~
schoppen. Om de hekserij onder de inquisitie te brengen vaardigde
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ook Innocentius VIII op verzoek der beide pauselijke inquisitoren.
de Dominicanen Hendrik Institoris en Jacob Spreng er. zijn befaamde
heksenbulle Summis Desiderantes uit (1485). Daarin zegt hij .. niet
zonder groote bekommernis vernomen te hebben. dat in verschillende
streken van Duitschland zeer vele personen van beiderlei geslacht.
afvallend van het katholiek geloof. vleeschelijke gemeenschap met
den duivel aangegaan en door hun tooverpraktijken aan menschen
en dieren groot onheil aangebracht hebben". Wijl echter de beide
pauselijke inquisitoren in de uitoefening van hun ambt door sommigen belemmerd worden. waardoor zulke misdrijven in die streken
ongestraft gebleven zijn. beveelt de Paus hen ongehinderd hun
werkzaamheid te laten uitoefenen. De bulle geeft geen dogmatische
beslissing over het heksenwezen. heeft de heksenvervolgingen niet
veroorzaakt. die reeds lang woedden. ook geen eigenlijke nieuwe
bepalingen gegeven; wel moest zij natuurlijk het reeds bestaande
heksengeloof dieper bevestigen en de heksenvervolgers konden zich
erop beroepen.
Steunend op de bulle gingen de beide inquisiteurs aan het werk
en om den tegenstand "van eenige zielzorgers en predikers" te
breken. gaven zij in 1487 uit den Malleus maleficarum (heksenhamer ). het meest invloedrijke der talrijke soortgelijke geschriften.
"een bron van ontzaglijk onheil" (Janssen) . De eerste twee deel en
handelen over het werkelijk bestaan der heksenpraktijken ; het derde
geeft de regels voor wereldlijke en geestelijke rechters. Tot 1669
telde het 29 edities en het werd ook door protestantsche rechters
dikwijls als handleiding gebruikt. ofschoon men later veel verder
ging. Spee zegt te vreezen. dat beide schrijvers "door hun foltering
en pijniging de groote menigte toovenaars en heksen voor het eerst
naar Duitschland hebben gebracht." Zij zien in de hekserij. zooals
trouwens ook de opvatting reeds was bij de oude volkeren. vooral
een eigenschap van het vrouwelijk geslacht en leiden dit o.a. ook
af uit den naam: femina is gevormd uit fe (fides) en minus. "quia
femina semper minorem habet et servat fidem." Zoo hebben zij ook
tot het verwijt aanleiding gegeven, dat de M. E. de vrouw minachtten (Schnürer 111. 266).
Toch ligt het hoogtepunt der heksenvervolgingen niet in de M.E..
doch in de 16e en 17e eeuw. De Reformatoren. met name Luther.
die zeer sterk in duivelsvoorstellingen leefde. hebben het heksengeloof en de vervolging krachtig bevorderd. Predikanten schreven
allerlei ziekten aan den duivel toe en spoorden de overheden aan
tot verdelging der heksen en het land werd overstroomd met duivels-
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literatuur. Katholieken beschuldigden de Protestanten, de Prote~
stanten de Jezuieten van verwantschap met den duivel. Voor zoover
bekend is vonden in Duitschland in de jaren 1520-70 verreweg de
meeste processen in protestantsche streken plaats na de invoering
der nieuwe leer. Het ergst wordt het op het einde der 16e en in
het begin der 17e eeuwen dan geven Protestanten en Katholieken
elkaar niet veel toe. Ook Calvijn was voor uitroeiing der heksen.
De pest, die sedert 1542 te Genève woedde, schreef men aan hen
toe en in 1545 werden daar binnen drie maanden 34 "pestbereiders"
terecht gesteld. Van protestantsche zijde werden de vervolgingen
bevorderd door de geschriften van Jean Bodin (1581) en Carpzov;
van katholieke zijde door die van Binsfeld (1589) en den Belgischen
Jezuiet, vroeger jurist, Delrio (Disquisitionum magicarurn libri sex;
1599). Ook onze apostolische vicaris Philippus Rovenius leeft
volop in het heksengeloof. ofschoon hij tegen lichtgeloovigheid en
het gebruik van de pijnbank waarschuwt (Reipublicae christianae
libri duo, Antw. 1668; 542 seq.).
Heeft de vervolging het ergst gewoed in Duitschland, ook in
Frankrijk heeft zij vele slachtoffers gemaakt; eveneens in Enge~
land, sedert de Puriteinen daar het overwicht gekregen hadden
(einde 16e eeuw). Schotland (begin 17e eeuw), Scandinavië (in
Zweden in 1669 84 volwassenen en 15 kinderen) en in Noord~
Amerika, waar als in Schotland de predikanten de hoofdrol
speelden. Opmerkelijk is het, dat in ons land het heksen dood en het
hevigst is juist bij de vestiging van het Protestantisme tusschen
1580 en '97 (Fruin, Verspreide geschriften X, 27). Ofschoon ook
in Italië (Venetië) en Spanje massaverbrandingen voorkwamen,
zijn deze het minst talrijk in deze landen en in Portugal. Van Rome
is uit de 15e eeuw slechts één geval bekend (1420) en enkele uit
de omgeving in het begin der 16e eeuw; van heksen vervolging is
in Rome geen sprake (Paulus, 260). De algemeene reden, waarom
in Rome, Italië, Spanje geen epidemie is opgetreden, was, dat daar
de inquisitie de aangelegenheid in handen nam, die veel verstandiger
en gematigder optrad dan de wereldlijke rechters in andere landen.
De laatste heksenterechtstelling had door protestantsche rechters
plaats te Clarus (Zwitserland) in 1782.
Langzamerhand begonnen zich krachtiger stemmen tegen het
onzalig bedrijf te verheffen: de protestantsche arts Weijer te Kleef
(De praestigiis daemonum, 1563), de Hollandsche wereld~
priester Corn. Loos, professor te Trier, die in 1592 zijn De vera et
falsa magia poogde uit te geven, maar daarin verhinderd werd en
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herroepen moest. maar vooral de Jezuiet Fred. Spee (Cautio criminalis. 1631); dan volgden de Hollandsche predikant Balth. Bekker
Betooverde Wereld. 1691/93) en de Duitsche rechtsgeleerde
Chr. Thomasius (De crimine magiae. 1701). De Romeinsche inquisitie had reeds in 1635 een zeer verstandige instructie uitgevaardigd,
die langzamerhand meer en meer verbreid werd. (Paulus. 273).
De heksenwaan is een geestelijke epidemie geweest. waarvan
zoowel de Katholieken als de Protestanten het slachtoffer geworden
zijn. Het is wel zeker. dat sommigen tooverpraktijken beproefd en
misdrijven begaan hebben; maar de meeste slachtoffers zullen ook
in dit opzicht onschuldig geweest zijn. Hun aantal is moeilijk aan te
geven. Het zal wel vele duizenden bedragen.
4 0. Wat het kerkelijk leven betreft: over het algemeen was men
niet ijverig in het ontvangen der H. Communie. Benedictus XII
bepaalt voor de Benedictijnen. dat de priesters 2 à 3 maal per week
de H. Mis zullen lezen en raadt de oversten aan het dagelijksch te
doen; aan de niet-priesters schrijft hij maandelijks de H. Communie voor. G. Groote en zijn volgelingen trachtten verbetering
te brengen. In de Windesheimer-kloosters gingen de leekebroeders
om de veertien dagen ter Communie. Ook het 4e boek der Navolging heeft ongetwijfeld de veelvuldige Communie bevorderd. Over
het bijwonen der H. Mis hoort men minder klachten. Talrijke verklaringen van den Miscanon bewijzen. dat daar het hart der m. e.
devotie lag. Wat het lezen der H. Mis betreft: het blijkt. dat niet
weinige priesters het dikwijls nalieten. Een synode te Arranda
(Spanje. 1473) bepaalde. dat de bisschoppen minstens driemaal.
de priesters minstens viermaal in het jaar de H. Mis zouden lezen.
Een eigenaardigen indruk maken de zgn. spotmissen. zooals de
Missa de potatoribus.
50. De openbare boete verdween in de 15e en 16e eeuw geheel.
De biecht werd steeds meer een middel tot volksopvoeding. De
praktijk der aflaten 1 nam een immer grooteren omvang aan. o.a.
door de jubilé·s. die sedert Paulus 11 iedere 25 jaar gevierd werden
en door de aflaten voor de overledenen. Er zijn ernstige mis-
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1 § 127. N. P a u 1 u s. Gesch. des Ablasses im M. A. lIl. Pdb. 1923; Johannes
Tetzel der Ablassprediger. Mainz 1899. - E. G ö II er. Der Ausbruch der
Reformation u. die spätmittelalteriche Ablasspraxis. Fr. i. B. 1918. - F. Rem y.
Les grandes indulgences pontificales aux Pays-Bas à la fin du moyen äge.
(1300-1531). Leuv. 1928. - Impugnatorium M. Ant. de Castra a.p. contra
epistolam M. Wesseli Groningensis ad M. Jacobum Hoeck de Indulgentiis.
Opnieuw uitgegeven en toegelicht door M. van R h y n. Den Haag 1919 (A.
A. U. 45. (1920). 370).
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bruiken voorgekomen, doch ook deze moet men niet overdrijven,
zooals van protestantsche zijde dikwijls geschiedt. a. Wat de leer
aangaat, deze stond vast, behalve in enkele ondergeschikte punten.
Allen waren het er over eens, dat de aflaat slechts tijdelijke straffen
kwijtscheldt, niet de zonde, en dat hij ook bij God van kracht is.
Ook, dat men den aflaat slechts kan verdienen, als men van de
zonden vergiffenis verkregen heeft door biecht en oprecht berouw.
Daar werd dikwijls over gepreekt; ook Tetzel heeft correct geleerd
en de voorwaarden niet verzwegen (Paulus 369 vlg.) "Berouwen
biecht spelen in de m. e. preeken en stichtelijke boeken een zeer
groote rol". Om den aflaat te verdienen, had Geiler von Kaisers~
berg gezegd, "moet men drie c's hebben: contritio, berouw in het
hart, confessio, biecht in den mond, contributio, contribueeren"
(Paulus 140). Ook Luther had in Juli '16 nog volkomen juist over
den aflaat gesproken. Als de geloovigen niet overtuigd geweest
waren van de noodzakelijkheid van een goede biecht, dan zou de
aandrang voor den biechtstoel niet zoo groot geweest zijn, als bij
iedere groote aflaatprediking het geval was. Bij die te München bv.
in 1480 waren 270 biechtvaders werkzaam. b. Voor het verdienen
van een aflaat werd dikwijls geld gevraagd voor een of ander
goed werk, doch het finantieele doel was gewoonlijk niet de hoofd~
zaak. Vooral het zielenheil werd beoogd en de aflaatprediking was
dikwijls een aanleiding tot een zedelijke hernieuwing, een soort
missie. Het geld kwam gedeeltelijk ten goede aan de curie (taxen),
gedeeltelijk aan het goede doel. waarvoor de aflaat was uitge~
schreven; soms ook werd een gedeelte afgestaan aan een buiten~
staander, een bisschop of vorst. Bij den dijkaflaat (1513-18) was
bepaald, dat een derde van het geld aan de curie, twee derde aan
k. Karel V zou komen, die er echter weinig van aan de dijken
besteedde.
Hoeveel moesten de geloovigen bijdragen? (Paulus 450 vlg.).
Voor gedeeltelijke aflaten werd gewoonlijk geen geld gevraagd;
bij volle aflaten gewoonlijk een som bepaald. Bij den jubilé~aflaat
onder Nicolaas V de helft of een vierde van het geld, dat de reis
naar Rome zou gekost hebben; de armen moesten het geld door
gebed vervangen. Bij de aflaten voor kerken werd gewoonlijk in
de tweede helft der 15e eeuw gevraagd wat men aan levensonder~
houd voor een week noodig had. Volgens de Mainzer instructie
van 1517 voor den aflaat van de S. Pieter moesten de koningen en
koninginnen, aartsbisschoppen, bisschoppen en andere vorsten
25 Rijnlandsche goudguldens betalen; abten, hoogere prelaten,
159

§ 150. Het zedelijk en godsdienstig leven van het volk.
graven. baronnen en hoogere edelen 10. lagere prelaten. edelen en
allen. die een jaarlijksch inkomen van 200 gulden hadden 6. burgers. kooplieden en handwerksmeesters 1 of een halven gulden.
Ten opzichte van de armen werden de aflaatpredikers vermaand
niemand zonder de genade van den aflaat te laten gaan: "daar
niet minder het heil der geloovigen. als de bouw van de St. Pieterskerk beoogd wordt. Zij die geen geld hebben. moeten het bedrag
door gebed en vasten vervangen; want het Rijk der hemelen staat
voor de rijken niet meer open dan voor de armen". Zij moeten
echter trachten van vrome menschen het geld te krijgen; is hun
dit onmogelijk. dan kunnen zij het door gebed en vasten vervangen.
Onder armen. zoo staat in de Instructie. worden verstaan "allen
die hun onderhoud bedelen en ook degenen. die van hun arbeid
kunnen leven. maar slechts hun dagelijksch onderhoud daarmee
verdienen en voor de toekomst niets kunnen sparen". De bijdragen
moesten door den gever zelf in een gesloten kist gelegd worden.
De opgebrachte sommen waren niet overdreven groot en de Paus
ontving er soms weinig of niets van. Dat tenslotte de afkeer van
den aflaat niet zoo groot was. blijkt uit den buitengewonen toeloop
om hem te verdienen. terwijl niemand er toch toe verplicht was en
er geld voor behoefde uit te geven.
c. Ernstige misbruiken zijn niet te ontkennen. Behalve de
vroeger genoemde (§ 127). vooral door het optreden der quaestoren. was een misbruik. dat het geld dikwijls te veel op den
voorgrond trad en de grens der simonie bereikt werd. Zoo bv. bij
den aflaat voor de S. Pieter. door Julius 11 uitgeschreven (1506) en
door Leo X opnieuw afgekondigd. De voorwaarden waren: biecht
en Communie. vasten op den dag voor de biecht. het bezoeken van
7 kerken en 7 altaren en de bovengenoemde bijdragen voor den
bouw der kerk. Voor de kerkprovincie's Mainz en Maagdenburg
en het bisdom Halberstadt was de verkondiging van den aflaat
toegestaan aan Albrecht van Brandenburg. Deze wereldschgezinde.
meer humanistisch dan theologisch gevormde kerkvorst was in
1513 op 24-jarigen leeftijd a. b. van Maagdenburg en administrator
van Halberstadt geworden; het volgend jaar werd hij ook nog tot
a. b. van Mainz gekozen en ofschoon Leo X aanvankelijk tegen
dezen cumulus bezwaar had. gaf hij toch de bevestiging. Behalve
de 14.000 ducaten aan confirmatiegelden voor het a. b. Mainz.
moest hij aan de Datarie als buitengewone taxa voor het behouden
der twee andere bisdommen nog 10.000 ducaten betalen. Deze
geheele som werd hem door het beroemde bankiershuis der
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Fugger's te Augsburg voorgeschoten. Om deze schuld te kunnen
betalen werd hem door Leo toegestaan den aflaat voor de S. Pieter
in zijn drie bisdommen en in het gebied van het huis Brandenburg
te laten prediken; de helft van de opbrengst zou aan de S. Pieter
komen, de andere helft mocht hijzelf behouden. Als ondercommis~
saris voor het aartsbisdom Mainz. om den aflaat te verkondigen.
benoemde Albrecht den Dominicaan T etzeI. - Vervolgens werden
de aflaatgelden soms niet voor het bepaalde doel gebruikt (bv.
kruistochten); te talrijke en te hooge aflaten werden verleend en ze
werden met teveel vertoon verkondigd; ook verschillende valsche
waren in omloop. Te dikwijls ook werden eerst verkondigde aflaten
opgeheven, om weer nieuwe uit te schrijven en opnieuw geld te
krijgen. Men werd verplicht, niet zelden onder bedreiging met
excommunicatie, de aflaatpredikers toe te laten en de geestelijk~
heid moest hen dikwijls steunen en wijl haar inkomsten daaronder
konden lijden, wekte dit bij haar ontevredenheid. Soms verpachtten
religieuse genootschappen en anderen, die het recht hadden den
aflaat te prediken, de inzameling aan leeken, die er een handels~
zaak van maakten.
d. De aflaat had in het algemeen zeker niet een zedelijke ver~
slapping ten gevolge, als een middel om gemakkelijk vergiffenis
van de zonden te verkrijgen. De voorwaarden van biecht en be~
rouw moesten juist het zedelijk leven opheffen; de solafides~leer
van Luther is in dit opzicht veel gevaarlijker. Streng kerkelijk
gezinde mannen en ijveraars voor de hervorming traden dikwijls
als aflaatpredikers op. Ondanks de misbruiken heeft de aflaat veel
goeds gewerkt; de misbruiken zijn door het concilie van Trente
verwijderd.

§ 151. De kerkelijke kunst in de 14e en 15e eeuw. 1
1°. De Renaissance in Italië 2. a. Den Italianen is in hooge mate
de gave eigen gedachten en gevoelens in uiterlijke vormen weer
te geven. Realisme, een grootere ontvankelijkheid voor reëeIe.
1 § 126, 8° ; 144. -- F. K nap p, Die künster!. Kultur des Abendlandes II-I1I,
Bonn 1923. - E. M a I e, L'art religieux de la fin du moyen-age en France, P.
3 1925. H. W ö I f fi n, Die klassische Kunst, Mn. 7 1924; Renaissance u.
Barock, Mn. 4 1926.
2 G. Va sar i, Vite de' piu eccellenti pittori, scuItori e architetti, 9 v, ed,
Milanesi, Flor. 1878/85. - A. Ven t u r i, Storia dell' arte Italiana IV-IX,
Flor. 1905-28. - E. M ü n t z, Histoire de !'art pendant la Renaissance I. Italie,
3 v. P. 1888-95. - K. Es c her, Malerei der R. in Mitte!. u. Unteritalien,
B. 1922. - W. Bod e, Die italienische Plastik, B. 3 1902. - Pas tor I-IV,
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uiterlijke indrukken en individualisme. de gave om de dingen sub~
jectief te zien en subjectief weer te geven. zijn de kenteekenen van
de nieuwe kunst. die zich het eerst uit in de plastiek en in de
schilderkunst. Men knoopt bij m.e. tradities en de antieken aan.
doch gaat verder eigen wegen. Het hoogtepunt wordt bereikt. als
de meer ideëele waarden van het Noorden samensmelten met de
vormenschoonheid van het Zuiden; dit valt in het begin der
16e eeuw. die enkele kunstenaars telt even geniaal als veelzijdig.
De meeste werken zijn van religieusen aard. omdat vooral kerke~
lijke personen de opdrachten gaven en de godsdienst nog innig
met het burgerlijk leven verbonden was. Ofschoon een tijd lang
het naturalisme dreigde te overheerschen. trad het religieuse meer
op den voorgrond. naarmate de godsdienstige geest zich meer ver~
diepte. Zoo is de kunst der Renaissance in hooge mate de Kerk ten
goede gekomen.
b. De bouwkunst. De gothiek had in Italië wel gebloeid. maar
nooit als boven de Alpen en op een andere wijze. De Italianen
richten liever den blik in de ruimte dan in de hoogte. Vandaar de
meer horizontale richting der renaissancekerken in plaats van de
verticale der gothieke. De renaissancekerken maken een ruimen.
feestelijken. zonnig en indruk in vergelijking met den meer ernstig en
en strengen der gothiek. Zij leenen zich voor schitterende gods~
dienstoefeningen ; de geloovigen kunnen allen er aan deel nemen.
omdat allen op het altaar kunnen zien. wat in de gothieke kerken
met hare pilaren en zijbeuken niet mogelijk is. De gothieke kerken
zijn meer in bouwen versiering uit één princiep gegroeid; de
renaissancekerken streven meer naar den rythmus in afmetingen
en ruimten en de decoratie staat veel vrijer ten opzichte van den
bouw; zij hebben groote vlakken noodig voor de schilderingen. die
de wanden en het dak moeten versieren. Het hoogste doel is de
centraalbouw met koepel. doch ook de langbouw met vlak dak
wordt verder ontwikkeld. In religieus opzicht hebben renaissance
en gothiek haar eigen waarde; men moet de eene niet ten opzichte
van de andere geringer achten. De renaissancekerken drukken den
luister van den godsdienst. de vreugde over de Verlossing uit; de
gothieke kerken stemmen meer tot mystieke innerlijkheid (Schnürer
III. 350-56).
Uitgangspunt en eerste middelpunt der nieuwe bouwkunst 1
1 E. M ü n t z, Les arts à la cour des Papes 1484-1503, P. 1898; Raphaël.
P. 21885; Léonard da Vind. P. 1899. - E. St ei nma n n, Die Sixtinische
Kapelle. 2 Bde Mn. 1901/05. - H. Th 0 d e. Michelangelo u. das Ende der
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was Florence. waar Brunellesco (t 1446) den koepel van den dom
ontwierp en Alberti (t 1472), de groote theoreticus der Renaissance, S. Maria Novella. Bramante (t 1514) bouwde de Santa
Casa te Loreto en ontwierp het plan der S. Pieter als een
grootschen centraal bouw in den vorm van een Grieksch kruis met
koepel in het midden, dat onder latere bouwmeesters (RafaeI.
Peruzzi, Sangallo) gewijzigd werd. Michelangelo bouwde den
koepel. grootscher als Bramante hem ontworpen had, "van buiten
de schoonste en meest verheven omtrekkenlijn, die de bouwkunst
op aarde bereikt heeft" (Burckhardt). Maderna (sedert 1604)
bouwde het schip en de voorhal; in 1626 werd de kerk ingewijd:
later bouwde Bernini de heerlijke colonnade op het S. Pietersplein.
c. De sculptuur. Terwijl de gothiek in Italië nog overheerschte.
schiepen werken van een ander. antiek.classiek karakter Nicolaas
Pisano (t 1278) en zijn zoon Giovanni en openden daarmee
nieuwe wegen. De eigenlijke Renaissance begint met Andreas
Pisano (t 1349), Orcagna. ook een groot schilder (t 1368).
Ghiberti (t 1455). vooral met den Florentijn Donatello (1386-1466), die het realisme scherp tot uitdrukkmg bracht, Lucas della
Robbia (t 1482). die het terra-cotta invoerde. om haar hoogtepunt
te bereiken in Michelangelo Buonarotti (1475-1564) , van
grootsche opvatting en titanische kracht. worstelend om het bovenzinnelijke uit te drukken, zeer subjectief (Mozes, Pietà, David).
d. De schilderkunst streefde naar schoonheid van vorm en uitdrukking; het aantal meesterstukken is bijna niet te tellen. Giotto
(t 1337) wijst reeds in de nieuwe richting. Het hoogtepunt der
religieuse kunst is bereikt door den Dominicaan Fra Angelico
(1387-1455), wiens figuren een andere wereld weerspiegelen
(Fiesole, S. Marco te Florence). Zijn zinspreuk was: "Wie de
werken van Christus wil schilderen, moet zelf bij Christus zijn."
- Een ,religieus realisme werd ingeleid door Masaccio (1401-28)
en schitterend voortgezet door den Carmeliet Filippo Lippi
(t 1469), Botticelli (t 1510), Ghirlandajo (t 1494). allen te
Florence. Tot de Umbrische school behooren Signorelli (t 1494).
Perugino (t 1524) en Pinturicchio (t 1515), de leermeester van
Rafael. Het klassieke tijdperk der Renaissance opent Leonardo da
Vinci te Milaan (t 1519), "de alzijdige". beeldhouwer, architect.
Renaissance, 5 Bde B. 1902/12. - K. Fr e y, Michelangelo 1. B. 1907. H. Beyer, Die Religion Michelangelos, Bonn 1926. - A. Be rna r d y, La
vita eropera di Vittoria Colonna, Flor. 1928. - R. van Mar I e. The
development of the ltalian schools of painting, 10 v., Den Haag 1923/28.
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ingenieur, schilder (Laatste Avondmaal). Daartoe behooren verder
Fra Bartolomeo (t 1517) en Andrea del Sarto (t 1531) te
Florence, Tiziano (1477-1576) te Venetië, Correggio (t 1534)
te Parma, te Rome de Florentijn Michelangelo (fresco's in de
Sixtijnsche kapel) en de Umbriër Rafael, de meester der volmaakte
harmonie (1483-1520; School van Athene en Disputa, Madonna's).
2 0 • De kunst in andere landen. In de bouwkunst heerscht de laat~
gothiek (§ 126, 8 0 ), die nog prachtiHe monumenten voortbrengt.
Voor Duitschland en voor Nederland is teekenend de bouw van
hallenkerken, die plaats bieden voor de volksprediking . - De
plastiek, van een gezond realisme, bloeide in Duitschland op het
einde der 15e eeuw, vooral door de Neurenberger meesters Veit
Stoss (t 1533), Adam Kraft (t 1509, Peter Vischer (t 1529), die
onder invloed der Renaissance staat. De eerste sporen der Renais~
sance in Holland 1 ziet men in de koorafsluiting te Naarden (1531)
en het koorhek te Haarlem (1535). - In Vlaanderen openden de
gebroeders Hubert (t 1426) en Jan (t 1440) van Eyck, zonder
onder invloed der Renaissance te staan, den weg naar de moderne
schilderkunst door hun techniek (vervolmaking der olieverf),
waardoor zij de kleuren een grooteren rijkdom gaven en hun
getrouw weergeven der natuur (Aanbidding van het Lam). Andere
meesters zijn de Zuid~Nederlanders Rogier van der Weijden
(t 1464), Hans Memling (t 1494), Quinten Massijs (t 1530),
die den overgang tot de Renaissance vormt, de Hollander Dirk
Bouts (t 1475). De Vlaamsche en Brabantsche school oefende
ook invloed in Duitschland uit. De Keulsche school munt uit door
innigheid (Lochner). Matthias Grünewald (t omstr. 1530) ver~
bindt realisme met mystieke diepte; Hans Holbein de Jongere
(t 1543) is de eigenlijke Duitsche renaissanceschilder . De grootste
der Duitschers, Albrecht Dürer, (t 1528) weerspiegelt de onrust
der tijden.
3 0 • De kerkelijke poezie bracht weinig belangrijks voort in de
Latijnsche hymnendichtkunst ; wel begon het geestelijk volkslied
en het kerkelijk lied zich krachtig te ontwikkelen, vooral in Duitsch~
land. "Im Papsttum hat man feine Lieder gesungen" (Luther). 1 E. T a ure I, De christelijke kunst in Holland en Vlaanderen. Amsterd. 1889.
- F ier en s-G e v a e r t et P. F ier en s. Hist. de la peinture flamande des
origines à la fin du XV s.• P. Br. 1929. - M. Fr i e d I ä n der. Die altniederländische Malerei. I-VII. B. 1924129. - C. Hor s t. Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden u. ihre Ausstrahlungen I. Den Haag 1928.
P. Cu y per soK a I f. De katholieke kerken in Nederland. Amst. 1906/13.
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Op het choraal bouwde de kerkelijke muziek 1 gewoonlijk haar
werken op, maar nam ook melodieën van wereldlijke liederen ten
voorbeeld. Aan het pauselijk hof leidden sedert den terugkeer uit
A vignon vooral Belgische toonkunstenaars de kapel; er begon
echter een wereldsche toon te heerschen. In Zuid~Duitschland en
de Nederlanden bloeide de kerkelijke muziek.

§ 152. De Kerk tegenover Joden en ongeloovigen.
De Spaansche inquisitie.
10 • De inquisitie hield zich bijna uitsluitend bezig met ketters
d.w.z. gedoopten, die een leerstuk der Kerk hardnekkig loochenden:
met niet~gedoopten (Joden, Mohammedanen, heidenen) slechts in
enkele gevallen, als zij bv. Christenen tot afval verleidden, of een
gevaar voor den staat vormden (§ 128, 3°). Geloofsdwang ten
opzichte van ongeloovigen werd afgekeurd. Daarom genoten de
Joden 2 vrijheid van godsdienst, ofschoon in de latere M. E. dik~
wijls was voorgeschreven, dat zij driemaal in het jaar een christe~
lijke preek over de Messiaansche profetieën en de gevolgen hunner
verblinding moesten bijwonen. In alle landen waren zij door hun
schranderheid, ijver, handel en woeker dikwijls tot grooten wel~
stand gekomen, maar als vijanden van het Christendom en vooral
als oneerlijke woekeraars waren zij bij het volk gehaat. Zoo vonden
beschuldigingen jegens hen gemakkelijk ingang (vergiftiging der
putten, verspreiding der pest, moord van Christenkinderen en
ritueel gebruik van Christenbloed ) en vooral bij openbare rampen
en besmettelijke ziekten uitte zich de volkswoede. De Joden
moesten tegenover de Christenen, de Christenen tegenover de
Joden in bescherming genomen worden. Zoo hebben de Pausen
vanaf Calixtus 11 (1119-24) tot Eugenius IV (1432) herhaalde~
lijk bullen uitgevaardigd, ook onder bedreiging met den ban, om
de Joden tegen gewelddaden en bepaalde beschuldigingen te
beschermen. Gedwongen bekeering en doop en van Jodenkinderen
ouder dan 7 jaar tegen den wil der ouders was verboden. Doch
van den anderen kant werden kerkelijke wetten, meestal ook door
1 W. Am b ros, Geschichte der Musik, Breslau 1862/78. R. Ag r a i n, La
musique religieuse, P. 1929. - F. de Men i I, L'école contrapuntique flamande
au XV et au XVI siècle, P. 1905. - J. K n u tt e I, Het geestelijk lied in de
Nederlanden vóór de Hervorming, Rotterd. 1906.
2 K. H i I gen rei n e r, Juden, Kirchl. Handlexikon 11. F. Ver net,
Juifs, D. Th. VIII. - S. P rin s, De vestiging der Marranen in Noord-Nederland
in de 16de eeuw, Amst. 1927. - H. Met s, H. T. 9 (1930), 137.
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den staat overgenomen. uitgevaardigd. die het huwelijk van
Christenen en Joden ongeldig verklaardden. verboden bij Joden in
betrekking te gaan. den maaltijd te gebruiken. Joodsche artsen te
raadplegen. de Joden zooveel mogelijk van publieke ambten en
academische graden uitsloten. den handel op kerkelijke feestdagen
en den woeker verboden. een bepaalde kleederdracht voor·
schreven en het afzonderlijk wonen (conc. van Bazel: vandaar
("igen Jodenkwartieren. getto·s. in de steden). Dikwijls werd echter
aan deze bepalingen niet de hand gehouden.
2°. Vooral in Spanje waren de Joden 1 en Mohammedanen talrijk:
onder den druk der vervolging. die nu en dan tegenover hen
woedde en van een onverstandig en bekeeringsijver. uit hoop op
voordeel ook. hadden velen. vooral Joden. zich uiterlijk tot het
Christendom bekeerd. terwijl zij in hun hart aan hun eigen godsdienst vasthielden en ook anderen daartoe trachtten over te halen.
Zij waren in hooge wereldlijke en zelfs kerkelijke ambten binnengedrongen en vormden zoo een veel grooter gevaar dan de ongedoopten. zoowel voor het katholiek geloof als voor het nationaal
bestaan van het Spaansche volk. Tegen deze Maranos (gedoopte
Joden) en Moriscos (gedoopte Mooren) is voornamelijk de
Spaansche inquisitie 2 opgericht. Deze werd vroeger veelal voor
een wereldlijke instelling gehouden (de Maistre. Ranke. Hefele): zij
was echter een gemengde. kerkelijk-wereldlijke rechtbank. met
overwegend kerkelijk karakter. die echter bijna geheel onder
invloed van de regeering stond. De groot-inquisiteur werd door den
koning benoemd. doch door den Paus bevestigd. van wien hij zijn
geestelijke rechtsmacht ontving. Den groot-inquisiteur stond een
raad van geestelijke rechters ter zijde. die van hem hun rechtsmacht ontvingen en op zijn voordracht door den koning benoemd
werden. Het kerkelijk karakter van de Spaansche inquisitie blijkt
verder uit het feit. dat zij recht sprak volgens de kerkelijke regels
en dat de veroordeelden aan den wereldlijken ar.m werden uitgeleverd; het wereldlijk karakter uit de benoeming door den koning
en omdat de straffen door den wereldlijken rechter werden uitgevoerd en de geconfisqueerde goederen aan de koninklijke kas
kwamen. In 1483 werd als eerste groot-inquisiteur voor Castilië
F. Ba e r. Die Juden im christlichen Spanien I. B. 1929.
J. Llorente. Histoire critique de l'inquisition d·Espagne. 4 v. P. 1817.H. L e a. A history of the Inquisition of Spain. 4 v. Lo. 190617. - E. Sc h ä f e r.
Beiträge zur Gesch. des Protest. u. der Inquisition in Spanien. 3 Bde Gütersloh
1902. - J. Rodrigo. Historia verdadera de la Inquisición. 2 v. Valencia 1901.
- Pastor 11. 628.
1
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en iets later voor Arragon benoemd (tot 1493) en door Sixtus IV,
die ten slotte voor de bedreiging van de regeering zwichtte, bevestigd Thomas van Torquemada O. P., die de werking der inquisitie
in hoofdzaak organiseerde. Meermalen vergaten hij en zijn opvolgers daarbij de christelijke zachtmoedigheid, soms zelfs de rechtvaardigheid, zoodat het volk, dat de inquisitie overigens niet
onwelwillend gezind was, in verzet kwam. Meermalen zijn de
Pausen tusschenbeide gekomen. meestal echter zonder succes, daar
de invloed der regeering overwegend was. Toch hebben antikatholieke ~chrijvers zich aan schromelijke overdrijving schuldig
gemaakt. Llorente spreekt van 30.000 slachtoffers. lateren hebben
het tot 100.000 gebracht. Hoogstens zijn er gedurende het geheele
bestaan der inquisitie 4000 ter dood gebracht, waarvan wellicht de
helft uit den tijd van Torquemada, terwijl toen 15.000 menschen
met de Kerk vereenigd werden. Later trad men veel gematigder
op; het laatste doodvonnis werd in 1781 te Sevilla voltrokken. Op
het einde der 18e eeuw geraakte de Spaansche inquisitie in de
handen der vrijmetselaars, die haar voor hunne doeleinden gebruikten; secretaris was de vrijmetselaar Llorente, domheer te
Toledo. haar zeer partijdige geschiedschrijver.
De Maranos vermoordden in 1485 den inquisiteur Petrus Arbues
(in 1867 heilig verklaard); ook werden de Joden verdacht te heulen
met de Saracenen. Daarom werd den Joden in 1492 de keuze
gelaten zich te bekeeren of het land te verlaten; 160.000. naar
schatting. kozen het laatste en vestigden zich in Portugal. waar zij
in 1496 werden verdreven. In 1502 werd hetzelfde omtrent de
Mooren bepaald. maar toen niet zoo streng doorgevoerd; wel
werd daardoor het aantal schijnbekeeringen grooter en daarmee
het arbeidsveld der inquisitie. De verdrijving der Joden en later
der Mooren heeft het land economisch zware schade berokkend.

§ 153.

Onkerkelijke en kettersche stroomingen op het einde
der Middeleeuwen. 1

10 • Op het einde der M. E. openbaren zich verschillende reli ..
gieuse stroomingen, die. zonder direct kettersch te zijn. toch de
verbreiding van het later opkomende Protestantisme bevorderden.
1 J. L i n d e b oom. Stiefkinderen van het Christendom. 218-230. H. v. Sc h u b e r t. Revolution u. Reformation im XVI Jahrh. Tüb. 1927. P. Fr ede r i c q. Corpus documentorum.
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De beweging der Waldenzen en Hussieten werkte nog altijd door.
doch vooral werden door de misstanden in Kerk en maatschappij
apocalyptische verwachtingen gewekt over de komst van den
Antichrist en het einde der wereld. waaraan talrijke geschriften
uiting gaven (Die Reformation des Kaisers Sigmllnd; ook Savona~
rola). Deze ideeën konden door de boekdrukkunst gemakkelijk ver~
spreid worden. evenals de bijbelvertalingen. De letterlijke verklaring
van de H. Schrift door het volk kon tot misvatting aanleiding geven.
waarom zoo nu en dan particuliere verbodsbepalingen waren uitge~
vaardigd haar in de volkstaal te lezen. De sociale misstanden en
het onjuiste bijbelbegrip wekten hier en daar een soort christelijk
socialisme. dat zich vooral uiten zal in den Boerenoorlog.
2°. De uiterlijkheid. die veelal heerschte in het kerkelijk leven.
wekte hier en daar een reactie. die in haar streven naar innerlijkheid
het uiterlijke zonder meer verwierp. In dezen geest overschreden de
grenzen. zonder echter in den eigenlijken zin voorloopers van Luther
te zijn: a. Johannes Pupper van Goch (t 1475) 1. rector
van een Augustinessenklooster te Mechelen. Als Ockhamist
bestreed hij de kracht van het verstand; hij nam alleen godsdienstige
waarheden aan. die uit de H. Schrift te bewijzen zijn. ontkende
de superioriteit van de bisschoppen boven de priesters en de
bindende kracht der geloften. leerde een quietistische mystiek.
b. Joh a n nes van We zeI. humanistisch gevormd. professor der
theologie te Erfurt in Ockhamistischen geest. later domprediker te
Worms (t 1481). Hij hield zich aan de H. Schrift als eenige geloofsbron. bestreed de hierarchie (contemno papam. ecclesiam et concilia.
amo Christum; Paradoxa). loochende de waarde van aflaten en
vasten. verkondigde dwalingen over genade en uitverkiezing in
praedestinatiaanschen zin. Voor de inquisitie herriep hij en werd
tot levenslange kloostergevangenis veroordeeld. c. Eenigermate
Wessel Gansfort (§ 145.6°).
Ketters in Holland waren: a. Ep 0 van H a a r Iem. een kleer~
maker (omstr. 1450); hij telde onder zijn aanhangers. behalve vele
anderen. den priester Nicolaas van Naarden; voor de inquisitie van
Utrecht herriepen beiden hun dwalingen. Zij ontkenden de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en de kracht
der H. Mis voor de overledenen. - b. Her m an van Rij sw ij k 1.
in 1502 op last van de inquisitie gevangen genomen. Eerst herriep
hij. herviel later weer en werd in 1512 aan den wereldlijken arm
1 Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VI. von Goch. Lz. 1896.
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§ 153. Onkerkelijke en kettersche stroomingen.
overgeleverd. Hij was pantheïst en Averroïst en noemde het
Christendom een leugen.
Zoo waren er talrijke symptomen, die op een crisis duidden, wat
ook verschillende tijdgenooten niet ontging. De edele leek Gianfrancesco Pico della Mirandola bood kort voor het sluiten van het
Lateraansche concilie aan den Paus en de Vaders een memorandum
aan over de hervorming der Kerk, waarin hij de misstanden schildert
en den Paus smeekt ze weg te nemen; anders is het te vreezen, dat
God zelf met vuur en zwaard de zieke leden afsnijdt en verstrooit.
Ook de ware methode was aangegeven, o.a. door den generaal der
Augustijnen, Aegidius Canisius van Viterbo, op het Lateraansch
concilie .. Homines per sacra immutari fas est, non sacra per
homines" : .. Men moet de menschen hervormen door het heilige, niet
het heilige door de menschen". Luther en zijn volgelingen hebben
het langs den laatsten weg beproefd.
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§ 154. De nieuwere tijd. Overzicht.

DERDE TIJDVAK.

DE NIEUWERE TIJD.
EERSTE PERIODE.

HET TIJDPERK VAN HET PROTESTANTISME
EN VAN DE KATHOLIEKE HERVORMING
(1517 -1648) 1.

§

154. Overzicht.

Het kenmerkende van deze periode is de strijd tusschen het
opkomende en zich uitbreidende Protestantisme en de katholieke
Kerk. Het Protestantisme ontstaat in Duitschland, breidt zich door
allerlei oorzaken, vooral ook door den steun der wereldlijk~
machten, snel uit over geheel dit land, later over Zwitserland,
de Scandinavische landen, Engeland en Schotland, de Neder~
landen enz., veroorzaakt een langdurigen godsdienststrijd in
Frankrijk. De katholieke Kerk, waarin vele misbruiken zijn binnen~
gedrongen, hervormt zichzelve, vooral op het concilie van Trente
In de literatuuropgaven van § 154-169 ziJn de werken van katholieke
schrijvers met kaangegeven; de andere zijn van niet-katholieken.
1 Palltor IV-XVI (k).-Hefele-L.VIII, IX (k).- HergenröhterKir s chili (k). - F. M 0 u r r e t, La Renaissance et la Réforme (k). A. B a u d r i 11 art, L'Eglise catholique, la Renaissance, Ie Protestantisme, P.
1905 (k). - Sc h e u b e r e.a., Kirche u. Reformation, Einsiedeln 1916 (k). H. H a u ser et A. Ren a u d e t, Les débuts de I'Age moderne. La Renaissance
et la Réforme, P. 1929. - A. Lindsay, A history of the Reformation, 2 v.
Edinb. 1906/7. - G. Krüger, Handb. d. K. G. III door H. Hermelink u.
W. M a ure r, Reformation u. Gegenreformation, Tüb. 21931. - K. A n e r,
Kirchengeschichte lIl, 1929 (SammI. Göschen). - J. M ö h Ier, Symbolik, 1832
(k).- Hervormingsnummer van De Studiën, 1917 (k). - H. Rost, Der Protestantismus nach protest. Zeugnissen, Pdb. 1920 (k). - K. M ü Ier t, Konfession5kunde, Giessen 1926 vlg. - C. F a b r i c i u s, Corpus Confessionum, B. 1928 vlg.
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en door de werkzaamheid der Jezuieten en wordt innerlijk versterkt. Zij stuit de verdere uitbreiding van het Protestantisme en
wint een deel van het verloren terrein terug; het Protestantisme
begint reeds in verschillende elkaar bestrijdende secten uiteen te
vallen. Bij den vrede van Munster (1648) zijn de toestanden geconsolideerd: de verhouding tusschen Protestanten en Katholieken in
Europa is dan in hoofdzaak, zooals ze tot heden gebleven is.
In het Protestantisme kan men drie hoofdrichtingen onderscheiden: de Luthersehe, de Gereformeerde en de Anglicaansehe:
zij vloeien soms in elkaar. Naast deze hoofdstroomingen loop en
verschillende buiten-kerkelijke bewegingen (van Spiritualisten.
Wederdoopers enz.), terwijl ook een ondogmatische religieuse
mentaliteit in den geest van Erasmus voortleeft. Hoezeer ook onder
elkaar verschillend, hebben deze stroomingen gemeen het vrije
onderzoek. een anti-pauselijken geest en meestal de solafidesleer. De
Gereformeerden staan het verst, de Anglicanen het minst ver van
Rome verwijderd. Van de leer der eerste Hervormers zijn de meeste
latere Protestanten aanzienlijk afgeweken; ook is het aantal
orthodoxen niet groot. Doch de geest der eerste Reformatoren is
gebleven: religieus individualisme en anti-roomsche stemming.
De naam .. Hervorming" voor deze beweging is eigenlijk onjuist:
hij is van protestantsehen oorsprong om aan te duiden, dat Luther
en de zijnen het diep gezonken Christendom uit zijn verval hebben
opgericht. Het werk van Luther was echter geen hervorming, doch
een misvorming. De ware hervorming heeft de Kerk zelf gebracht.
Juister is .. Protestantisme", ontleend aan het protest, dat de aanhangers der nieuwe leer uitbrachten tegen de besluiten van den
rijksdag van Spiers (1529). Eveneens is het onjuist, de katholieke
hervorming "Contra-Reformatie" te noemen.
F. Wie ga n d, Dogmengeschichte des M. A., Lz. 1919; Dogmengeschichte 111.
Geschichte des Dogmas im Protestantismus (Samml. Göschen) 1929. - P.
W e r n I e. Der evangelische Glaube nach den Hauptschriften der Reformatoren.
3 Bde, Tüb. 1918/19. - O. Rit s c h I. Dogmengeschichte des Protestantismus.
4 Bde Göttingen 1908-27. - J. Kun z e. Symbolik, Lz. 1922. - A. Har n a c k.
Lehrbuch der Dogmengeschichte lIl, 4 1910. - F. L 0 0 f s, Leitfaden zum Studium
der Dogmengeschichte. Halle 4 1906. - R. Se e b erg. Lehrb. d. Dogmengesch.
Lz. III 4 1930; IV 2 1920. - E. T roe lts c h. Protest. Christentum u. Kirche der
Neuzeit (In: P. Hinnenbergs Kultur der Gegenwart J, 4, Lz. 21909); Die
Bedeutung des Protest. für die Entstehung der modernen Welt. Mn. en B.
ij 1928; Reformation u. Renaissance. Hist. Zeitschr. 1913. 519. H. Je din.
Die Erforschung der kirchlichen Reformationsgeschichte seit 1876. Mr. 1931 (k).

171

§ 155. Luther in het klooster.
EERSTE GEDEELTE.

HET ONTSTAAN EN DE UITBREIDING VAN
HET PROTESTANTISME EN HET BEGIN DER
KATHOLIEKE HERVORMING (1517-1563).
EERSTE HOOFDSTUK.

LUTHER
EN HET PROTESTANTISME IN DUITSCHLAND.l

§ 155. Luther in het klooster. 2
10 • Geboren te Eisleben (Saksen, 1483) als zoon van een mijnwerker, die later tot een zekeren welstand kwam, studeerde Luther
aan de universiteit van Erfurt, waar hij in 1505 tot magister artium
gepromoveerd werd. Op verlangen van zijn vader legde hij zich
toe op de studie der rechtsgeleerdheid, maar trad na eenige
maanden in het klooster der Augustijner-Eremieten te Erfurt
1 Bronnen. G. Wol f, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte,
3 Bde Gotha 1915-23. - Fr. Sc h n a bel, Deutschlands Quellen u. Darstellungen in d. Neuzeit. I, 1500-50, 1931. - Archiv rur Reformationsgeschichte. (W. Fr i ede nsb u r g, Lz. ; sedert 1903). - Schriften des Vereins für Reform.
Geschichte (sedert 1883). - G. Be r d i g, QueUen u. Darstellungen aus der
Gesch. des Reformationsjhd., Halle (1907, vlg.). - J. Greving, Refonnationsgeschichtl. Studien u. Texte. Mr. (sedert 1906; k.) - Nuntiaturberichte aus
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Abt. I. 1533-1559, hrsg. v. k.
preuss. histor. Institut in Rom., Gotha 1892 vlg.; Abt. 11 (1560-1572), hrsg. v. d.
hist. Komm. der kaiserl. Akad. der Wissenschaften z. Wien, W. 1897 vlg. Algem. werken: J. D ö II i n 9 e r, Die Refonnation, ihre innere Entwicklung u.
ihre Wirkungen im Umfange des luther. Bekenntnisses, 3 Bde Rgb. 1846-48 (k.)
- J. Janssen, Gesch. des deutschen Volkes I-IV (k). - L. v. Ranke,
Deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation, 1839 vlg. (Neu-ausgabe, B. 1925).
- G. v. Below, Die Ursachen der Refonnation, B. 31917. - J. Haller, Die
Ursachen der Reformation, Tüb. 1917. - F. v 0 nB e z 0 I d, Gesch. der deutschen
Refonnation, B. 1890. - Th. B r i eg e r, Die Reformation, B. 1914. K. Kas e r, Reformation u. Gegenreformation, Stuttg. 1922. - K. Bra n d i,
Deutsche Reformation u. Gegenreformation, 2 Bde Lz. 1927-30. - J. Lor tzin g, Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden, Pdb. 1929. Luther: G. Ka w era u, 2 O. Cl e men, Verzeichnis von L. s. Schriften, Lz.
1929. Werken: Die Wittenberger Ausgabe, 19 Bde 1539-59; die Hallesche
(G, Wal s c h), 24 Bde, 1740-53; die Erlanger (Erl.) , 1826-86, 67 Bde
Duitsche, 38 Bde LatlJnsche geschr., Briefwechsel (hrg. v. K. Enders e.a.; Enders)
18 Bde 1884-1923; die Weimarer (W. A. of W.), 1883 vlg. ; berekend op 89
dl. ; daarin Die deutsche Bibel, I-VI, 1906 vlg. - Tischreden : F ö r s tem a n D
u. BiD d s e iJ, 7 Bde 18H-ti6; aanvullingen door W. Pre 9 e r e.a. Nieuwe
editie in de W. A., 6 Bde 1912-21. - M. L. Sämtliche deutsche geistliche
Lieder, hrg. v. F. Klip gen, Halle 1912. - J. M ü 11 e r, Die symbolischen
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( 1505). De motieven, die hem tot de intrede in het klooster
bewogen, zijn ons niet voldoende bekend. Zijn religieuse aanleg,
het rijke kerkelijke leven, dat hij in zijn omgeving aanschouwde,
een zich somtijds openbarende angst en gedruktheid, die het verlangen in hem opwekten ver van de gevaren der wereld in een
klooster den vrede der ziel en een meer zekeren weg naar den
hemel te vinden, wezen hem in die richting, doch het definitieve
besluit kwam toch onverwacht. Op weg van Mansfeld naar Erfurt
overviel hem een geweldig onweer; vlak in zijn nabijheid sloeg de
bliksem in en wierp hem ter aarde. In doodelijken schrik deed hij
de gelofte: "Help mij, Sint Anna, ik wil monnik worden." Op zich
was hij door zulk een in angst afgelegde gelofte niet gebonden:
Bücher der evangelisch-Iutherischen Kirche, Gütersloh 10 1907. - Biogr. en
studiën (niet-kath.): J. K ö s ti i n u. G. Ka w era u, M. L., 2 Bde B. 5 1903;
A. Hausrath, L.s Leben, 2 Bde B. 3 1913. O. Scheel. Vom
Katholizismus zur Reformation I. Tüb. 31921 ; 11, Tüb. 41930; Dokumente zu
L.s Entwicklung (bis 1519), Tüb. 21929. - A. v. Harnack, M. L. u. die
Grundlegung der Reformation, B. 2 1928. - W. K ö h Ier, L. u. die deutsche
Reformation, Lz. 1916; Das kath. Lutherbild der Gegenwart, Gotha 1924. H. B ö h mer, L. im Lichte der neueren Forschung, Lz. u. B. 51918; Der junge
L., Gotha 2 1929. - J. Ma c kin non, L. and the Reform., I-IV, Lo. 1927/30.K. HolI. L. (Gesammelte Aufsätze 1), Tüb. 51927. - G. Ritter, L., Gestalt
u. SymboI. Mn. 1925. - H. Wen dor f, M. L. Der Aufbau seiner Persänlichkeit, Lz. 1930. - J. K ö s t I i n, L.s Theologie, 2 Bde Stuttg. 2 1901. W. Wal t her, Für L. Wieder Rom. Handbuch der Apologetik L.s u. d.
Reformation, Halle 1906. - R. Wol f f, Studien z. L.s Weltanschauung, Mn.
u. B. 1920. - C. Sta n 9 e, Studien z. L.s Theologie, Gütersloh 1928. - E.
Se e b erg, L.s Theologie I. Die Gottesanschauung, Göttingen 1929. - Luther
in oekomenischer Sicht. Von evangelischen und katholischen Mitarbeitem hrg.
von A. v 0 nMa r ti n, Stuttgart 1929. - P. van Gen der e n St 0 r t, L.
Een gedenkboek, Leid. 1917. - M. L. in zijn leven en werken van 1483-1525
(H. Barger, J. Lindeboom e.a.), Amst. 1917. - L. Febvre, Un destin.
M. L. P. 1928 -- W. EI e r t, Morphologie des Luthertums. I. Theologie u.
Weltanschauung des L.s, hauptsächlich im 16- u. 17. Jahrh., Mn. 1931. Van katholieke zijde: G. E ver s, M. L. 6 Bde Mainz 1883-91. - H. 0 e n i f I e, L. u. Lutherthum in der ersten Entwicklung, I 2 1904/05; II
(hrg. v. A. Weiss), 1909; L. in rationalistischer u. christIicher Beleuchtung,
1904. - A .We i s s, Lutherpsychologie als Schlüssel zur Lutherlegende, 21906;
alles Mainz. - H. Grisar, Luther, 3 Bde 1911-12; Nachträge 1924-25;
Lutherstudien, 1921 vlg.; M. L.s Leben u. sein Werk, 1926; alles Fr. i. B. J. Pa q u ier, Luther, D. Th. IX (1926). - J. Mar i t a i n, Trois réformateurs
Luther, Descartes, Rousseau, P. 1925. - H. Wa c h ter s, Luther. Leven.
persoon, leer, Amst. 2 1930. - Fr. 0 u y n s tee, Maarten L. in de kritiek.
3 dl. Tilburg 1927/28. - 2 Fr. 0 u y n s tee, M. L. en zijn orde, 2 dl. Leiden
1924/25 (k). - N. P a u I u s, Der Augustiner Bartholomäus v. Usingen, L.s.
Lehrer u. Gegner, Fr. i. B. 1893; Joh. von Staupitz, H. J. G. 1891. 309 (k). F. Kam p s c h u I t e, Die Universität Erfurt und ihr Verhältnis zum Humanismus
u. zur Reformation I-Il, Trier 1859/60. - A. Fr i ede nsb u r g, Geschichte
der Universität Wittenberg, Halle 1917. K. B a u e r, Die Wittenberger
Universitätstheologie u. die Anfänge der Reformation, Tüb. 1928.
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wel meende hij misschien in het voorval een teeken des hemels te
zien. dat hem naar het klooster riep.
De geest der Augustijnerorde was in het algemeen goed. Zij
was gesplitst in Observanten~ en Conventueelenkloosters. die
onder denzelfden generaal en provinciaal stonden. terwijl de Observantenkloosters echter een eigen vicaris hadden. Erfurt behoorde
tot de Observanten. Provinciaal der Saksische provincie en vicaris~
generaal der Duitsche Observanten~congregatie was Johannes
von Staupitz 1. die in 1502 in opdracht van Frederik den Wijze.
keurvorst van Saksen. de universiteit van Wittenberg had gesticht
en daar professor was der H. Schrift. Hij volgde de via antiqua en
was een gemoedvol geestelijk schrijver in den geest der Moderne
devotie. In Duitschland stond hij hoog in aanzien. maar hij was
geen krachtige persoonlijkheid; hij zocht extremen en conflicten
te vermijden. Sedert 1511 was hij met Luther in vriendschappelijke
verhouding; hij sprak dezen in zijn angstige gedruktheid ver~
trouwen in en wees hem op de wonden van Christus. Luther spreekt
later met dankbaarheid over hem. maar hij schijnt Luthers moeilijk~
heden en mentaliteit niet volkomen begrepen te hebben. Later
heeft hij zich niet bij Luther aangesloten. maar hem ook niet openlijk veroordeeld. (t 1524.) In 1507 ontving Luther de priesterwijding. in 1508 werd hij naar het Augustijner~klooster te Wittenberg gezonden. om zich daar verder op de studie der theologie.
vooral der H. Schrift. toe te leggen en tegelijk de moraalphilosophie
te doceeren aan de artistenfaculteit van de Wittenberger universi~
teit. In 1509 werd hij naar het klooster te Erfurt teruggeroepen om
daar als sententiarius Petrus Lombardus te verklaren.
De generaal der Augustijnen. Aegidius Canisius van Viterbo.
streefde er naar in alle kloosters zijner orde de observantie in te
voeren en gaf Staupitz opdracht daarvoor in zijn Saksische pro~
vincie te werken en de kloosters der Conventueelen bij die der
Observanten te doen aansluiten. Doch 7 Observantenkloosters.
waaronder die van Leipzig en Erfurt. protesteerden tegen de unie.
omdat zij vreesden. dat dan de tucht verslappen zou en zonden
een Augustijn uit Leipzig als pleitbezorger (litis procurator) naar
Rome. wien zij Luther als socius itinerarius meegaven. Vier weken
duurde het verblijf in de Eeuwige stad; het doel werd niet bereikt.
De toestanden in Rome brachten toen nog niet Luthers vertrouwen
op de Kerk en zijn gehoorzaamheid aan den Paus aan het wankelen:
1 1.. Je rem i a s. J. v. St.• B. 1926. C. Wol f. St. u. Luther. Lz. 1927. G. B u c h wal d u. E. Wol f. St.s Tübinger Predlgten. Lz. 1927.
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hij was teleurgesteld. maar niet in het geloof geschokt. Hij legde
te Rome een generale biecht af. bezocht de 7 hoofdkerken en ver~
richtte de andere gewone devoties. Later zou het verblijf te Rome
hem echter stof tot felle critiek leveren. Met andere kloosters bleef
Erfurt in zijn tegenstand tegen de unie volharden; slechts twee
kloosterlingen. Lang en Luther. verklaarden zich te onderwerpen
aan Staupitz. Daarom waarschijnlijk werd Luther naar het klooster
te Witten berg verplaatst (1511). waar hij eerst met de prediking
belast werd. Staupitz gaf later zijn vereenigingsplannen op. doch
de strijd in de orde bleef voortduren en Luther behoorde nu tot de
tegenstanders der Observanten. In 1512 werd hij tot doctor in de
theologie gepromoveerd en in hetzelfde jaar werd hem. als op~
volger van Staupitz. het professoraat in de H. Schrift aan de
universiteit van Wittenberg opgedragen. dat hij tot zijn dood zou
blijven bekleeden. Van 1513--15 verklaarde hij de Psalmen. van
15-16 den Romeinenbrief. van 16-17 den Galaten~. van 17-18
den Hebreënbrief. Sedert 1515 was hij districtsvicaris van 11
kloosters der Saksische provincie. die hij moest visiteeren.
2°. Hoe was zijn kloosterleven? In latere jaren heeft hij ver~
schrikkelijke tooneelen opgehangen van het klooster en van de
boetedoeningen en martelingen. waaraan hij zich zou onderworpen
hebben. om dan te concludeeren. dat de kloosteroefeningen en
goede werken niet den vrede kunnen schenken .
.. Ik zelf was zulk een vrome monnik. Ik had me bijna den dood toegebracht
door vasten. onthouding. boete en arbeid en kleeding; mijn lichaam vermagerde
verschrikkelijk en was bijna geheel uitgeput" ... Ist je Mönch gen Himmel kommen
durch Möncherei. so wollt ich auch hineingekommen sein". God had hem monnik
laten worden. opdat hij uit ondervinding tegen het pausschap schrijven kon
(Grisar 111.674 vlg.). En toch ...hoe meer ik miJ kastijdde. des te grooter waren de
pijnen van het geweten.... zoo had ik in het klooster Christus en de hoop op
Hem reeds lang verloren. Toen was ik de ellendigste mensch op aarde; dag en
nacht was het enkel kermen en vertwijfelen. zoodat niemand mij troosten kon".
Deze verhalen over het martelende en vruchtelooze van de kloosterpraktijken zijn
voor een groot deel door Luther gemeengoed van de Protestanten geworden.
Doch zooals Hausrath opmerkt: ..Als de oude man aan het verhalen gaat. wordt
het verleden als kneedbare was .... ; van het klooster ziet de reformator alles
zwart"; hij overdrijft zeer sterk met een polemisch doel. 't Is mogelijk. ofschoon
het niet blijkt. dat Luther in overdreven ijver zich een tijd lang aan boete~
doeningen te buiten is gegaan. maar dan handelde hij zeker niet volgens den
Augustijnerregel. die niet overdreven streng was; nog minder volgens den geest
der kloosterorden. die allen als een der voornaamste deugden de discretio. de
wijze gematigdheid. aanbevelen en in lichamelijke verstervingen niet het doel zien.
doch slechts een middel ter volmaaktheid (Denifle. I. 351 vlg.).

Volgens Grisar mag men aannemen. ..dat Luther den langsten
tijd van zijn kloosterleven een rechtschapen monnik was" (M. L.
58). Dit blijkt ook uit het feit. dat hij als vertegenwoordiger der
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Observanten naar Rome werd afgevaardigd en districtsvicaris
werd. Echter schijnt hij de laatste jaren niet meer zoo ijverig
geweest te zijn in het onderhouden der kloosterregels. In 1516
meent hij zelden tijd te kunnen vinden om de H. Mis te lezen en
het brevier te bidden. Dit blijkt eveneens uit zijn strijd tegen de
Observanten. Liefdeloos noemt hij hen in zijn Psalmenverklaring
"kleine heiligen"; hij beschuldigt hen van pharizeïsme. als zouden
zij zich alleen op het uiterlijke toeleggen en den innerlijken geest
missen ... Geen grootere pest is er heden in de Kerk Gods dan deze
menschen met de spreuk in den mond: men moet goede werken
doen". De Observanten bestrijdend en zelf verslappend. vormde
hij zich steeds meer een verkeerde opvatting omtrent de goede
werken.
3°. Aanvankelijk gevoelde hij zich gelukkig en tevreden in het
klooster. Maar spoedig ook reeds ontwikkelt zich zijn ziels conflict.
Telkens weer drukte een melancholieke stemming hem neer. Hij
klaagt over onophoudelijke bekoringen. waaronder men echter niet
met Denifle in hoofdzaak vleeschelijke behoeft te verstaan; Luther
rekent ook toorn. haat. nijd enz. onder de uitingen der concupiscentie. Hij werd gefolterd door angst voor zijn zieleheil en zijn
uitverkiezing. ook door vrees over vroegere zonden. en hij leed,
zoo als hij in 1518 schrijft. meermalen. wel gedurende zeer korten
tijd, doch "zoovele en zoo helse he pijnen, als geen tong zeggen,
noch een pen beschrijven. noch hij. die het niet ondervonden heeft,
gelooven kan .... Dan verschijnt God schrikwekkend vertoornd en
met Hem geheel de geschapen wereld. Dan is er nergens uitkomst,
nergens vertroosting. noch binnen. noch buiten. maar overal aanklacht. Dan weent de mensch het velS: Ik ben weggeworpen van
uw aanschijn en hij durft zelfs niet zeggen: Heer. oordeel mij niet
in uw gramschap. In dit oogenblik kan (het is vreemd te zeggen)
de ziel niet gelooven. dat zij ooit verlost kan worden; zij gevoelt
dan alleen nog niet de complete straf." Staupitz trachtte te vergeefs hem te troosten.
Deze angst is niet een uitvloeisel van het Roomsche systeem. zooals Luther
later en na hem vele Protestanten gezegd hebben. Denifle (400-422) haalt een
lange rij gebeden aan. die Luther uit het missaal en het brevier gekend moet
hebben. waarin de Kerk wijst op de barmhartigheid Gods en tot vertrouwen
opwekt. Al dachten onder de katholieke theologen. die Luther kende. velen
pessimistisch over de menschelijke natuur. zij hielden toch allen zonder uit~
zondering vast aan den vrijen wil en aan de objectieve werkzaamheid der
sacramenten. Niemand. zoo leerden zij. gaat zonder zijn schuld verloren; aan
niemand. die redelijkerwijze zijn best doet. weigert God de genade (Böhmer. Der
junge L.• 99). En mocht iemand gefaald hebben. dan schenken berouwen biecht

176

§ 155. Luther in het klooster.
hem vergiffenis. ZIJ Is in hoofdzaak een gevolg van Luthers nerveuzen. zwaar~
moedigen aanleg. Geheel zijn leven staat hij onder invloed van gevoelsstemmingen
en altijd zullen perioden van opgewektheid en troost afwisselen met diepe
depressie. vertwijfeling en angst. Zijn geweldige toorn en zijn hallucinaties.
waarin hij den duivel in levenden lijve voor zich meent te zien. vinden mede
in dezen pathologischen aanleg hun verklaring. Het schijnt ook. dat hij de
innerlijke roeping tot het kloosterleven miste. ..Es fehlte ihm jede Freudigkeit
des Verzichts und der Hingabe. mit der so viele hochsinnige Jünglinge aus
freien Antrieb das monastische Lebensideal erwählten. Weil ein harter Zwang auf
ihm lastete. sah er das ganze Mönchsleben. ja. das religiöse Leben überhaupt
unter dem Gesichtspunkt der Leistung. des Werkes und Verdienstes .... Luther
ist nie in den tieferen Sinn des Mönchsideals eingedrungen: jener freudig heroische Geist. wie er die Regeln des hl. Benedikt und des hl. Franz durchpulst.
blieb ihm fremd; er übersah gänzlich. dass die göttliche Gnade das A und 0
im Volkommenheitsstreben des Mönches ist; so zerrieb er sich innerlich an der
Unmöglichkeit. das monastische Volkommenheitsideal aus eigener Kraft zu
erringen" (F. Heiler. L. in ökumenischer Sicht. 148). Bovendien vroeg hij te veel:
hij zocht een experimenteele. voelbare zekerheid. dat hij in staat van genade
was en daarin volharden zou; ook een absolute. onfeilbare zekerheid. ..La
certitude. qu'i1 exigeait. n'était pas seulement cette certitude morale. qui. fondée
sur des motifs raisonnables. exclut I'agitation et Ie trouble. mais une certitude
absolue. une certitude infaillible. OÜ Ie pécheur devait croire. qu'i1 est justifié.
de la même foi dont iI croit. que Jésus Christ est venu au monde" (Bossuet:
Hist. des Variations du Protestantisme I. 8). Volgens de katholieke leer wordt
de voelbare zekerheid der genade door God wel ooit gegeven. maar niet als
regel en zij is ook niet noodzakelijk ter zaligheid. Wel mag men er naar streven
een zoo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen. of men in staat van genade
is en het heil zal erlangen. Een gemoedsstemming. waarin vrees en angst of
men wel in de liefde Gods is. zouden overheerschen. zou de dood zijn voor het
geestelijk leven. Men kan God niet met opgewektheid dienen. als men in voort~
durende onzekerheid leeft het goed te doen; wie God van harte bemint. moet
ook practisch zeker zijn door Hem bemind te worden. Daarom wekt de H. Paulus
ons op tot geestelijke vreugde (Gaudete in Domino semper; iterum dico vobis.
gaudete . . .. Pax Chris ti quae exsuperat omnem sensum. impleat corda et
intelligentias vestras ). Den vrede en de vreugde noemt hij een van de vruchten
des H. Geestes (Gal. 5. 22). Doch deze vrede en vreugde kunnen niet ons deel
zijn. als wij ons niet practisch zeker gevoelen kinderen Gods te zijn. Daarom
zijn de tegenovergestelde proposities. door Molinos later geleerd. veroordeeld:
.. De mensch moet niet willen weten. of hij wandelt met den wil van God ....
en het is niet noodig zijn eigen staat te kennen" (Denz. 1228); .. Wie voelbare
devotie zoekt en gaarne ontvangt. verlangt noch zoekt God. maar zich zelf en
handelt verkeerd" (I 247). Daarom leerden de theologen vóór Luther. dat men
een min of meer grootere zekerheid kan hebben in staat van genade te zijn
en te zullen volharden. die uit bepaalde teekenen geconcludeerd kan worden.
Alexander van Hales zegt: .. quod per scientiam experimentalem possumus scire
nos habere gratiam"; Bonaventura: .. puritas enim conscientiae.... dat ipsi
animae quandam securitatem et certitudinem de merito jam inchoato et per
consequens certitudinem de praemio assequendo"; Biel: .. plura sunt signa. quibus
conjecturam habere possumus et pene certitudinem inexsistentis gratiae" (Denifle
I. 740 vlg.; Böhmer: Der junge Luther. 100). Op het concilie van Trente is
breedvoerig gediscutieerd. of en welke zekerheid men hebben kan. Tegenover de
Protestanten is gedefinieerd. dat niemand (tenzij door een bijzondere revelatie)
met geloofszekerheid weten kan. dat hij op het oogenblik in staat van genade
is en daarin tot het einde zal volharden. Wel echter kan iemand omtrent beide
punten een moreele, practische zekerheid hebben, die niet alle bezorgdheid.
maar wel allen angst uitsluit en tot den vrede en de rust des harten voldoende
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is (G. van Noort: De gratia Christi, n. 106, 107, 154; Paquier 1233). Er ziJn
verschillende teekenen, waaruit men weten kan, in de liefde Gods te wandelen,
vooral als men naar beste weten zijn plichten vervult en van eventueele tekort~
komingen door berouwen biecht vergiffenis heeft verkregen. En daar God aan
ieder voldoende genade beloofd heeft, ieder dus zijn plichten kan blijven ver~
vullen, is hij zeker dat hij volharden zal en de zaligheid erlangen, als hij met
Gods hulp zijn best blijft doen. Daar die medewerking echter niet altijd zeker
behoeft plaats te vinden, daar ieder in de bekoring kan toestemmen, blijft een
zekere "timor en tremor" bestaan, moeten wij blijven bidden, dat God ons niet in
de bekoring leidt en ons overvloedige genade schenkt. Vertrouwend op die genade,
ziet de Christen rustig, zonder vrees, den grooten dag tegemoet, die eens komen
zal. En wij behoeven slechts om ons heen te zien om ons te overtuigen, dat in
het algemeen een blijde opgewektheid de Katholieken bezielt (Paquier 1233;
Denifle I. 727-796). Als Luther dus den vrede des harten niet kon vinden,
ligt dit niet aan de katholieke leer of aan het klooster als zoodanig, doch aan
bijzondere omstandigheden. Deze hebben hem tot dwaling geleid.

§ 156. Luthers voornaamste dwalingen. 1
De twee hoofddwalingen van Luther zijn de leer over de genade
en de Kerk (het vrije onderzoek).
1°. De eerste sporen van zijn dwalingen omtrent de genade zijn
reeds aanwezig in de aanteekeningen op Petrus Lombardus
( 1509); hij ontwikkelt zijn genadeleer zeer duidelijk in den com~
mentaar op den Romeinenbrief (1515-16), zij is geheel voltooid
omstreeks 1518. De kern is: wij kunnen niets ter zaligheid doen;
God doet alles. Een logisch systeem moet men in Luthers theologie
niet zoeken; hij is de man van het persoonlijke religieuse sentiment;
zijn theorieën en gevoelens wisselen met de stemmingen van zijn
hartstochtelijk gemoed en met de tijdsomstandigheden. "Man kann
daher strenge Folgerichtigkeit in seinem System beim besten
Willen nicht entdecken, ja überhaupt nicht irgendwie seine An~
1 J. F ic k e r, L.s Vorlesung über den Römcrbrief 1515-16, Lz. 41930; L.s
Vorlesungen über den Hebraërbrief 1517-18, Lz. 1929. - E. Hirsch u.
H. R ü c k e r t, L.s Vorlesung über den Hebräerbrief, B. 1929. - H. v.
Sc h u b e r t, L.s Vorl. über den Galatenbrief, Heidelb. 1918. - E. V 0 9 e I~
sa n g, Die Anfähge von L.s Christologie nach den ersten Psalmenvorlesung,
B. 1929. - L. Cri s t i a n i, Ou Lutheranisme au Protestantisme, P. 1911 (k).F. Kie f I. Katholische Weltanschauung u. modernes Denken I. L.s religiöse
Psyche, Rgb. 31922 (k). - H. St r 0 h I, L'évolution religieuse de L. jusqu'en
1515, Straatsb. 1922; L'épanouissement de la pensée religieuse de L. de 1515 à
1520, Stro 1924. - W. V. Loewenich, L.s Theologia Crucis, Mn. 1929. M. Rad e, L.s Rechtfertigungs~glaube, Tüb. 1917, - M. van R h ij n, Studiën
over L.s rechtvaardigingsleer, met een nawoord over nieuwere Erasmusvereering,
Gron.•Den Haag 1921. - G. L jun 9 g ren, Zur Gesch. der christlichen Heils~
gewissheit, von Augustin bis zur Hochscholastik, Göttingen 1920. - J. Hef n e r,
Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekrets, Pdb. 1909 (k) •
- R. W i 11, Etude sur Ie principe de la plété chez Luther, Straatsb. 1922.

178

§ 156. Luthers voornaamste dwalingen.
schauungen in ein System zusammenzwingen". (Böhmer, L. im
Lichte der neueren Forschung, 209). Wat het begrijpen zijner leer
nog moeilijker maakt is, dat hij dikwijls scholastieke uitdrukkingen
gebruikt in een anderen zin dan de Katholieken.
Zijn uitgangspunt is zeer pessimistisch. Door de erfzonde is de
menschelijke natuur geheel en onherstelbaar bedorven; zij kan
slechts zondigen; een slechte boom kan geen goede vruchten
voortbrengen. De erfzonde bestaat in de begeerlijkheid, de neiging
tot het kwade, welke wij in ons gevoelen, die immer blijft en waar~
van ook de onvrijwillige uitingen zondig zijn. De mensch heeft geen
vrijen wil (liberum arbitrium mortuum est; servus arbitrium). Hoe
kan ik dan zalig worden? Door het geloof in Christus. Christus
heeft de wet voor ons vervuld en voor al onze zonden voldoening
gegeven. Door het geloof in Hem, dat God in mij opwekt, zonder
eenige medewerking van mijn kant, worden de verdiensten van
Christus mij aangerekend en Gods genade mij geschonken. Dit
geloof is een aannemen van de geopenbaarde waarheden, maar
veel meer een onbeperkt vertrouwen op Christus (fides fiducialis ).
Als ik met absolute zekerheid geloof. dat Hij mij rechtvaardigt, als
ik overtuigd ben, dat Hij mij genadig is, wordt op hetzelfde oogen~
blik Zijn gerechtigheid mij geschonken en worden mijne zonden
mij niet meer aangerekend. Het geheeIe rechtvaardigingsproces
bestaat daarin, dat wij aan ons zelf vertwijfelen en op God ver~
trouwen (de nobis diffidere et in I psum confidere). Wij moeten
eerst onze zondigheid en onwaardigheid inzien. Daartoe heeft God
ons de wet gegeven, die wij onmogelijk kunnen vervullen en die
ons tot vertwijfeling aan ons zelven drijft. Zoo doodt Gods woord;
doch Hij maakt ook levend, door in zijn Evangelie, de boodschap
der liefde, het vertrouwen in ons op te wekken. De geloovige wordt
echter niet innerlijk gerechtvaardigd; zijn zonden worden bedekt
door de gerechtigheid van Christus; innerlijk blijft hij altijd
zondaar. Onze rechtvaardiging is dus uiterlijk; Christus is onze
formeeIe gerechtigheid. "Solum Deo reputante sumus justi; ergo non
nobis viventibus vel operantibus, quare intrinsece et ex nobis impii
semper". De geloovige is zondaar en rechtvaardige tegelijk. De
genade is niet een ingestorte qualiteit, maar de liefdevolle gezind~
heid van God jegens den geloovige. - Goede werken zijn ter
zaligheid niet noodig; zij zijn zelfs niet mogelijk, omdat de mensch
innerlijk zondaar blijft; vertrouwen stellen op eigen werken zou
afbreuk doen aan de verdiensten van Christus (solafidesleer). God heeft van te voren, zonder op persoonlijke verdienste of schuld
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te zien. uit de door de erfzonde bedorven en tot de hel bestemde
menschheid een deel uitverkoren. hetwelk Hij dat zalig end geloof
schenkt; het andere. grootere deel (b.v. W. XVIII. 783). met name
de heidenen. ontvangt dit niet en is dus reddeloos verloren (abso~
lute praedestinatie ).
Het geloof is van den kant van God het middel ter (uiterlijke)
rechtvaardiging en voor den geloovige de zekere waarborg van
zijn heil. Als essentieel element omvat het de heils~ (of juister)
rechtvaardigingszekerheid : de zekerheid. dat ik een genadigen
God gevonden heb. die mij mijne zonden niet aanrekent. de zeker~
heid. dat God mij. zoolang ik geloof en op Hem vertrouw. genadig
is. De rechtvaardiging kan alleen door de zonde van ongeloof
verloren gaan. "Zoolang de zondaar met de hand des geloofs de
gerechtigheid van Christus grijpt en vasthoudt als een schild. hij
moge zondigen zooveel hij wil. het schaadt hem niet; de gerechtig~
heid van Christus blijft hem aangerekend (Kirche u. Reformation.
441 ). - Calvijn heeft ook als Luther de solafidesleer. maar hij
verbindt er consequent (van de absolute praedestinatie uitgaande)
de heilszekerheid (in strikten zin) mee of de praedestinatie-zeker~
heid: als ik eenmaal geloof. ben ik zeker gepraedestineerd te
zijn. zeker. dat God mij ook zijn welwillende gezindheid blijven
betoonen en mij den hemel schenken zal. Ook Luther schijnt soms
deze praedestinatie-zekerheid te leeren (Paquier 1235. 1294). Zeer dikwijls en met nadruk spreekt Luther van de heils- of recht~
vaardigingszekerheid. ..Ideo statuere certo debemus. non solum
officium Deo placere. sed etiam personam nostram". "Certa fide
credere sese justificari et nullo modo dubitare ... Si enim dubitat
et incertus est. jam non justificatur. sed evomit gratiam" (Denifle
I. 734 vlg.).
De heilszekerheid wordt in ons opgewekt door het getuigenis
van den H. Geest. die ons zegt. dat wij kinderen Gods zijn. Deze
heilszekerheid vervult het hart van den geloovige met blijdschap
en vreugde en is hem een onderpand zijner toekomstige heerlijk~
heid. Zij is niet gemakkelijk te verkrijgen; de vrees voor de straffen
Gods en het gevoel van eigen zondige onmacht moeten samengaan
met onbeperkt vertrouwen op Gods goedheid. Het streven moet
zijn die zekerheid steeds levendig te houden en te versterken. De
rechtvaardiging is geen voorbijgaande akt. maar een proces dat
immer voortduurt: zijn zonde erkennen en met de gerechtigheid
van Christus zich bedekken. Het geheeIe leven is een rechtvaardiging door God en een bede des menschen om rechtvaardiging. "Alle
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dagen moeten wij blijven strijden om te gaan van de onzekerheid tot
de zekerheid, werken om radicaal de meening uit te roeien, dat de
mensch niet weet of hij in de genade Gods is". ( 1535 ; W. XL. 579).
2°. Welke is de grondfout van Luther's systeem? Volgens
Denifle ligt zij in de scheiding van natuur en bovennatuur, in het
verbreken van den band tusschen het menschelijke en het godde~
lijke.
De katholieke denkwijze berust op de leer over Jesus Christus en de toepassing
daarvan: twee naturen, de goddelijke en de menschelijke zijn onscheidbaar en
onvermengd vereenigd in den éénen Persoon; het verlossingswerk geschiedt
door het gemeenschappelijk samenwerken der beide naturen; het wordt toegepast
door de Kerk, daartoe voorzien van gezag, instellingen en genademiddelen, dus
van een goddelijk en menschelijk element; de rechtvaardiging geschiedt door
samenwerking van de genade en den menschelijken wil (Nolet, 361). - Luther
brengt scheiding tusschen het goddelijke en menschelijke, tusschen de boven~
natuurlijke en natuurlijke orde; God doet alles alleen, of, zooals Przywara
uitwerkt in aansluiting op Troeltsch en Kiefl (Stimmen der Z. 105 (1923),343):
Luther verbreekt den band tusschen God en den mensch. Het princiep van
S. Augustinus (en de katholieke leer) is; "Deus interior et exterior", "God is
in alles en boven alles". Hij is in ons en ver boven ons en daarom is de
stemming van den geloovige vreezende liefde en liefhebbende vrees; een vrees,
die uit de liefde ontspringt, doordat zij vreest den geliefde te verliezen, een
liefde, die door de vrees een heiligen eerbied bewaart. Het element der liefde
beantwoordt aan het "God in mij", dat der vrees aan het "God boven mij",
maar beide elementen worden in evenwicht gehouden. God werkt alles, maar
niet alleen; de wil verleent zijn medewerking; de genade veronderstelt de
natuur, de bovennatuur berust op de natuur.
Luther kent alleen den "Deus exterior", "den God boven mij", den "Deus
absconditus", van wien hij dikwijls spreekt. "den alles en alleen werkenden God".
De Duitsche mystiek, onder invloed van het herleefde Neo-Platonisme en den
Areopagiet, ook van het Nominalisme, wijzen in deze richting; bijna alle
religieuse stroomingen buiten de Kerk gaan uit van hetzelfde princiep. Bij Luther
is God niet meer "alles in alles", maar "alles alleen". In plaats van Gods
"alwerkzaamheid" komt Zijn "alleenwerkzaamheid" . AI het werken der schepselen
is zijn werk. Hij heeft door zijn wetten, welke de mensch niet vervullen kan,
diens onmacht smartelijk geopenbaard en hem daardoor er toe gebracht zich
aan de goddelijke wilsbeschikking in gelatenheid en met vertrouwen te onder~
werpen. God werkt eerst "het vreemde werk" der vernietiging en dan "als zijn
eigen werk" het werk der begenadiging, der vernieuwing en der zaligmaking.
Daarom verwerpt Luther alle bemiddeling van God in den mensch, nl. de Kerk.
Daarom hebben onze werken geen waarde; er is slechts één waardevol werk. het
werk van God zelf. De solafidesleer in haar twee stadiën. van het bezwijken van
het eigen vertrouwen voor de onvervulbare wet en het grijpen van de onge~
schapen heiligheid Gods in Christus. is als subjectieve daad geen grijpen. maar
een absoluut gegrepen worden. De heilszekerheid is een consequentie daarvan,
wijl het heilsleven van den Christen nu alleen "Gods leven" is; "Gods leven"
zonder verband met het leven van den Christen; "Gods leven" als van den "God
alleen" boven ons. Er blijft een onoverbrugbare klove tusschen het spontaan~
actieve leven van den Christen, dat als zoodanig zonde is en blijft. en tusschen
het "geloof". het passieve gegrepen zijn door den alleenwerkzamen God. Goed is
slechts. wat God alleen werkt. Bij CalVijn zijn de grondideeën dezelfde. "Rome
maakt de genade onmachtig. omdat deze in haar werking afhangt van den wil van
den mensch. Zij werkt niets uit. wanneer de wil haar weerstaat.... Bij de
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Reformatie echter is de genade het begin, midden en einde van heel het werk
der zaligheid; er komt niets in van de verdienste van den mensch" (Bavinck,
Geref. Dogmatiek lIl, 667).

3°. Hoe is Luther tot zijn leer gekomen 1 1 Hij is beïnvloed door
allerlei theologische stroomingen, die hij echter zeer persoonlijk
verwerkt heeft. Zijn leer is grootendeels het eindresultaat van een
persoonlijken zielestrijd, waartoe zijn karakter en zijn theologische
vorming het meeste hebben bijgedragen.
In het klooster kon Luther den vrede des harten niet vinden. Hij werd
gefolterd door angst voor zijn zieleheil en zijn uitverkiezing, door vrees ook over
vroegere zonden. Zij is een gevolg van zijn nerveusen aanleg, van gemis aan
kloosterlijke roeping, van te hoog gestelde eischen: het zoeken van een voelbare
genade en een onfeilbare heilszekerheid (§ 155, 3°). Bovendien nam hij, in latere
jaren tenminste, niet zijn toevlucht tot het groote genademiddel, het gebed.
Zeer zelfstandig en zelfbewust, een trotsche krachtnatuur, was hij ook de maro
niet den raad van anderen (Staupitz bv.) te aanvaarden en zich bij hun gerust~
stellende verklaringen neer te leggen. Ook de theologie, die hij studeerde,
was niet bijzonder geschikt hem vrede te schenken; zij is bovendien voor zijn
verdere ontwikkeling van beteekenis geweest. De groote scholastieken zijn hem
vrijwel onbekend gebleven. Hij heeft een afkeer van Aristoteles en de ..sophisten".
Zijn leermeesters, zoowel in de philosophie aan de Erfurter artistenfaculteit als
in de theologie in het klooster, waren Ockhamisten en hij zelf noemt zich ook
Ockhamist : ..Ego sum factionis Occamicae". Als leerboeken gebruikte hij Ockham,
d'Ailly en vooral Biel. Zonder de genade geheel uit te schakelen, leggen de
Ockhamisten sterk den nadruk op den vrijen wil en de medewerking van den
mensch in het werk der zaligmaking; zij gaan tot aan de grenzen van het
Pelagianisme. Biel leert, dat de mensch uit eigen natuurlijke krachten goede
werken kan verrichten, waardoor hij wel niet de condigno, volgens recht, maar
de congruo, krachtens de vrijgevendheid van God, de eerste genade verdient;
met deze genade verder medewerkend, wordt hij gejustificeerd en kan dan met
de hulp der genade, de condigno vermeerdering der genade en den hemel
verdienen (0. Th. 11, 8 21). Het axioma: aan hem, die doet, wat hij kan, weigert
God zijn genade niet, verandert hij dikwijls in: zal God de genade geven. Deze
overdrijving van de persoonlijke medewerking des menschen zal Luther ont~
moedigd hebben. Hij stelde zich hooge eischen, maar ondervond, dat de
werkelijkheid daaraan niet beantwoordde. Hoe hij zijn best ook deed, hij voelde
de concupiscentie in zich woeden, waarvan hij waarschijnlijk met verschillende
andere theologen ook de onvrijwillige uitingen als zonden aanzag. Zoo kwam de
reactie: al mijn inspanning maakt mij niet heilig. In deze moedelooze stemming
werd hij versterkt door zijn streven naar voelbare heilszekerheid.
Ook de Ockhamistische praedestinatieleer, die eigenlijk met haar genadeleer
in tegenspraak is, moest deprimeerend werken. In den gewonen regel, zoo zeggen
de Ockhamisten, praedestineert God voor den hemel of de hel na vooruitgeziene
goede werken of zonden. Maar het is mogelijk, dat al onze inspanning toch niet
baat, omdat ten slotte alles van Gods wil afhangt. Volgens Biel zou God
de potentia absoluta, aan wien hij de genade geeft, de glorie kunnen weigeren;
God heeft het recht dengene te straffen, die het niet verdiend heeft, evenals
Hij de zonden vergeven kan zonder boetvaardigheid te eischen, iemand kan
1 A. M ü II e r, L.s Theologische Quellen, Giessen 1912 (vgl. M. G r a b man n,
Der Katholik 1913, 157; N. P a u I u s, Z. k. Th. 1922, 169; Theol. Revue 1922,
18; H. J. G. 1922,323; O. Scheel, Z. f. Kirchengeschichte 1922,258).
P a q u ier, t.a.p. - \V ach ter s 42-76.
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rechtvaardigen zonder genade te geven. Alles hangt af van zijn acceptatio. Men
moet niet vragen waarom; als God het doet. is het goed. want zijn wil is de
hoogste wet (0. Th. 11 820. 821). Volgens deze leer kon Luther zich de vraag
stellen. of God misschien ook zijn werken niet aan zou nemen en hij dus
verdoemd zou zijn.
De geschriften van Augustinus zelf over de genade en praedestinatie heeft
Luther waarschijnlijk niet gelezen vóór 1515; maar ongetwijfeld zijn de
opvattingen van dezen Kerkvader hem bekend geweest. daar zij door de groote
leeraren der Augustijner school (Gregorius van Rimini enz.) verdedigd waren.
Augustinus' praedestinatieleer. volgens welke God uit de mens eh he id. die wegens
de erfzonde de hel schuldig is. een deel uitkiest voor de glorie. zonder van te
voren op verdiensten of schuld te letten. en het andere gedeelte in de massa
damnata achterlaat. moest een door angst gekwelden mensch als Luther ontmoedigen. vooral als hij om zijn sombere stemming niet voldoende aandacht
schonk aan het andere aspect van Augustinus' leer. dat de mensch een vrijen
wil heeft en niemand zonder zijn schuld verloren gaat. Ook langs dezen weg
kon hij tot de conclusie komen: wij vermogen niets; wij moeten alles aan
God overlaten.
In deze overtuiging van de onmacht van den mensch het goede te doen,
het uitgangspunt en een van de twee fundamenten van zijn geheele rechtvaardigingsleer. is hij zeker ook beïnvloed door Petrus Lombardus en andere
theologen van de Augustijnsche richting. Augustinus heeft dikwijls geleerd. dat
àe erfzonde de concupiscentie is. de neiging tot het kwaad. die in ons allen leeft.
Maar hij leert ook. dat na het doopsel de schuld der erfzonde geheel vernietigd is :
hij schijnt dus de erfzonde en de concupiscentie niet geheel te identificeeren. Doch
tot de 13e eeuw hebben bijna alle theologen beide geïdentificeerd. Alleen Anselmus
maakt een uitzondering; hij ziet m de erfzonde "de berooving van de gerechtigheid. die ieder mensch bezitten moet". Thomas is in deze richting verder gegaan ~
het formeeIe element van de erfzonde bestaat in het verlies der heiligmakende
genade. maar de natuur zelf blijft intact. De zonde bestaat alleen in den wil.
De concupiscentie is de neiging onzer vermogens tot hun eigen natuurlijke
activiteit en het genot daarin. Deze neiging is op zich niet zondig, als zij
niet in strijd is met de wet (§ 123. 4). Luther heeft Thomas echter niet gekend.
wel Petrus Lombardus. Hugo van S. Victor enz.. die leeren. dat de erfzonde
in de concupiscentie bestaat. Voor de erfzonde zijn wij even verantwoordelijk als
voor onze persoonlijke zonden. Dus alle uitingen der concupiscentie. ook de
onvrijwillige. zijn zonden. bij de ongedoopten groote zonden. bij de gedoopten
worden zij door God niet aangerekend. Het is dus onmogelijk de wet te vervullen.
met name om het "non concupisces" in beoefening te brengen en God boven
alles te beminnen. De concupiscentie is onoverwinnelijk. Ook Gregorius van
Rimini (t 1358). Favaroni (t 1443). Seripando (t 1563). allen uit de Augustijnerorde. hebben soortgelijke opvattingen. Allen hebben zij ook een pessimistische
opvatting van de natuur en de menschelijke krachten. Zij gaan echter niet tot
het uiterste. maar handhaven allen den vrijen wil. Doch Luther kon in zijn
pessimistische stemming verder gaan: alles wat wij doen is zonde; wij kunnen
niets goeds verrichten. Waartoe dan goede werken doen? (Paquier. 1183-1221).
Uit de identificeering van erfzonde en concupiscentie volgt ook de leer der
dubbele gerechtigheid. door den Augustijner-generaal Seripando op het concilie
van Trente met klem verdedigd. De concupiscentie blijft na de rechtvaardiging
in ons bestaan. zooals de ondervinding leert; dus ook de erfzonde. Wij blijven
altijd min of meer zondaren. Onze innerlijke gerechtigheid is dus niet voldoende;
God vult deze aan door een uiterlijke gerechtigheid. door de aanrekening van de
verdiensten van Christus (Paquier. 1221-1225); (§ 161. 3°).
Luthers leer is dus gedeeltelijk een reactie tegen het Ockhamisme. dat te veel
aan den menschelijken wil toeschrijft. terwijl hij hem geheel onmachtig ten goede
verklaart. Het Ockhamisme is sterk intellectualistisch en critisch. Luther. als
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gevoelsmensch van een geheel anderen aanleg. heeft een afkeer niet alleen van
de nominalistische spitsvondigheden. maar van alle speculatieve redeneeringen.
Zij verwaarloozen te veel de H. Schrift; voor Luther is deze alles. - Van
dan anderen kant is Luther door het Nominalisme positief beïnvloed. Met al zijn
criticisme stond het tenslotte sceptisch ten opzichte van de waarheid en het
verstand; het huldigt scheiding tusschen geloof en rede. Ook Luther legt de
.. Närrin Vernunft" in geloofszaken het zwijgen op. om het religieuse gevoel tot
den alles beheerschenden. maar onbetrouwbaren factor te maken (§ 157. 3°).
Ockham hield de zuiver uiterlijke aanrekening van de verdiensten van Christus
voor mogelijk. Luther voor werkelijkheid.
Is Luther in zijn pessimistische opvatting van de gevallen natuur beïnvloed
of versterkt door Augustinus en verschillende andere theologen van diens richting.
steeds blijft het essentieel verschil. dat zij in tegenstelling met Luther allen den
vrijen wil handhaven (Seeberg. Die Lehre Luthers 1917. 234). Wat met name
Augustinus betreft: Luther zegt zijn ontdekking van het Evangelie ook bij
hem gelezen te hebben en bij hem dezelfde gevoelens gevonden te hebben. Dit
is niet waar. doch deze valsche interpretatie kon hem bevestigen in de meening.
dat zijn leer die was van de oude Kerk. In 1527 geeft hij toe: "In Augustinus
vindt men weinig over het geloof" (Paquier 1253-57). - Ook de heils~
zekerheid door het geloof is een persoonlijke vinding van Luther.
Van nature gevoelt hij zich getrokken tot de Duitsche mystieken; hun diepe
en gevoelvolle taal weet ook hij te spreken. Maar TauIer en de Theologia Deutsch
(§ 136. 2°) heeft hij niet vóór 1516 gelezen. toen zijn ontwikkeling reeds voltooid
was. Indruk maakten vooral de daar beschreven beproevingen. die de geboorte
van God in de ziel voorafgaan. Zij bedoelden daarmee vooral ook het ascetisch
dooden van het eigen ik; Luther las er zijn angstaanvallen en vertwijfelingen.
De overgave aan God. die zij beschrijven. wordt bij hem volledige passiviteit.
.. So hat er immer seine eigenen Gedanken in die beide Mystiker hineingelesen
und demzufolge die ganze mystische Terminologie schliesslich in seinem Sinne
umgedeutet" (Böhmer. Der junge L. 138).

4°. Door angst gefolterd. somber en drukkend zijn onmacht
gevoelend. geen rust vindend in de kloosteroefeningen en goede
werken. zooals hij ze opvat en beoefent. zoekt hij een uitweg en
breekt hij met het Roomsche systeem. Bij Paulus. speciaal in den
Romeinenbrief. meent hij de ware theologie te vinden. Hij was in
een sombere stemming. De gerechtigheid. die in het Evangelie
geopenbaard wordt. had hij altijd opgevat als de formeele of actieve
gerechtigheid. door welke God rechtvaardig is en de zondaren straft.
"Ofschoon een vlekkelooze monnik. voelde ik mij voor God als
zondaar. leed de grootste gewetensonrust en kon mij God niet. als
door mijne genoegdoening verzoend. troostrijk voorstellen. Daarom
beminde ik God niet. doch haatte veel meer den rechtvaardigen
en de zondaren straffenden God." En hij beweert. dat allen onder
het pausdom die schrikwekkende opvatting van God hadden. "Wij
vluchtten Christus als den duivel zelven: want men leerde. dat
ieder voor den rechterstoel Christi zou gesteld worden met zijn
werken en zonden .... Het evangelie zegt: Christus komt niet als
een rechter. maar als een Heiland; doch de monniken hebben het
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tegendeel geleerd. dat Hij een rechter zoude zijn." Door deze
valsche opvatting had hij zooveel in het klooster geleden. Maar
plotseling viel zijn aandacht op Rom. I. 16/17: "De gerechtigheid
Gods wordt in het Evangelie geopenbaard uit het geloof tot het
geloof (aan de geloovige). zooals geschreven staat: de recht~
vaardige leeft uit het geloof." "Toen begon ik te begrijpen. dat de
zin was: door het Evangelie wordt niet de geëischte. formeele of
actieve. maar de geschonken. de passieve gerechtigheid Gods
geopenbaard. door welke de barmhartige God ons rechtvaardigt
door het geloof. gelijk geschreven staat: de gerechte leeft uit het
geloof." "Daar voelde ik mij als het ware wedergeboren en geloofde
ik door open deuren het paradijs binnen te gaan." (Inleiding op de
Latijnsche uitgave van L. werken. 1545). Bij zijn bestudeering van
den Romeinenbrief komt Luther "tot de verlossende zekerheid. dat
de rechtvaardiging van den zondaar niet tot stand komt door eenig
godvruchtig werk. hoe ook genaamd. maar dat zij is een genade~
gave Gods" (J. Pont. De Luthersche kerken in Nederland (1929. 1).
Dit is Luther's zooveel geroemde ontdekking van het blijde
Evangelie. de solafidesleer. "het artikel. waarmee het protestantisme
staat of valt". "waarin het hart van de Reformatie klopt". wat in
eenigszins anderen vorm ook het gronddogma is van het Calvinisme.
Luther schrijft haar immer toe aan een bijzondere openbaring. Zij
bracht in hem een totalen omkeer teweeg: van de grootste diepte
der vertwijfeling werd hij plotseling opgeheven tot de hoogste
vreugde; wat hij altijd als een kruis gevoeld had. het bewustzijn
van zijn zonden. werd nu juist een middel ter rechtvaardiging. Nu
had hij de absolute. voelbare heilszekerheid : als ik slechts geloof.
als ik mij onvoorwaardelijk overgeef aan de goddelijke barmhartig~
heid. is God mij genadig; dan hindert het niet. dat ik zondaar ben.
- De plaats der ontdekking wordt bediscutieerd: het was "op
den toren" van het klooster. maar de bronnen (Tischreden) geven
de plaats daarin verschillend aan: hypocaustum. cloaca, locus
secretus monachorum (Febvre. 58). - Dit "Turmerlebnis" heeft
allerwaarschijnlijkst plaats gevonden in 1513.
Luther zegt, dat alle theologen vóór hem, behalve Augustinus. den tekst van
Paulus verstaan zouden hebben van de actieve, straffende gerechtigheid.
Misschien bedoelt hij alleen de Nominalisten; doch ook dan is zijn bewering
valsch. Volgens Denifle hebben alle godgeleerden vóór Luther (en hij haalt er
60 aan) de woorden van den Apostel verstaan in den zin van passieve
gerechtigheid. Onder het geloof echter. waardoor de rechtvaardige zalig wordt.
verstonden zij het in liefde werkzame geloof, dat zich in werken openbaart.
De heilszekerheid door het geloof is geprezen "als het kleinood der Reformatie".
Juist hier zou de voortreffelijkheid blijken van het Protestantisme boven het
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Katholicisme. Terwijl dit den mensch in angst zou laten omtrent zijn tegenwoordig
en toekomstig lot. zou het Protestantisme hem reeds op aarde de blijde verzekerd~
heid geven van zijn heil (Van Rhijn. 86 vlg.). - Nu is het echter overbekend.
dat Luther zijn geheeIe leven lang een harden strijd heeft moeten voeren om
zich de heilszekerheid eigen te maken en te bewaren. Men zou geheele bladzijden
kunnen vullen met klachten van Luther. en niet zelden aangrijpende klachten. over
zijn moeilijkheden in het geloof. over zijn gebrek aan vertrouwen in Christus.
over zijn angst en gedruktheid (Grisar. M. L. 317; 435; L. 111. 302 vlg;
Denifle I. 620-771 ; 772-796). De moeilijkheden worden minder in latere jaren.
althans hij spreekt er dan minder van. maar zij houden niet geheel op. "Ik kan het
niet gelooven". zegt hij in 1540. "en leer het toch anderen. Ik weet. dat het recht
is. maar gelooven kan ik het niet. Ach. wie het slechts gelooven kan". En in
sombere wanhoopstemming wil hij in 1545 Wittenberg verlaten. om elders in
vrede te sterven. Ook Van Rhijn zegt trouwens: "Bij Luther is er telkens de
worsteling om het hoofd omhoog te houden" (25). In de brieven van Luther's
vrienden hooren wij dikwijls dezelfde klachten. Heeft Calvijn niet eveneens
gezegd: "Voortdurend hebben de geloovigen te strijden met hun gebrek aan
vertrouwen" ?
Luther geeft zich zelf en zijn vrienden talrijke middelen aan om het gebrek
aan vertrouwen en de moedeloosheid te overwinnen. Meestal gaat hij van de
veronderstelling uit. dat die twijfelingen en beproevingen van den duivel zijn.
Men moet trachten er niet aan te denken. zich erover heen te zetten en Luther
met zijn titanische kracht. zijn geweldigen wil wist ze ook telkens te overwinnen.
Ook de verstrooiingen van den strijd. het succes van zijn werk en de lof zijner
vrienden werkten daartoe mede. In zijn eigenaardige inconsequentie ziet hij soms
in zijn twijfel een bewijs. dat zijn werk van God is. omdat de duivel het bestrijdt.
terwijl "de valsche zekerheid der papisten" een teeken is. dat de duivel hen
reeds bezit en daarom met rust laat. Het kan zelfs nuttig zijn een zonde te
bedrijven om den duivel te trotseeren. Als middelen geeft hij aan vooral het lezen
der H. Schrift. religieuse muziek. maar ook "een flinke dronk bier". sexueel genot
of "een dappere toom" tegen de papisten. "Nu fluks gescholden". "Dit verfrischt
mij geheel .... de geest wordt sterk en de aanvechtingen Wijken" (Grisar•.
M. L. 434).
Het zielebeeld van Luther. voortdurend worstelend met gebrek aan geloof.
maakt dus juist niet den indruk van blijde opgewektheid. Het kan ook niet
anders. Wij kunnen immers volgens hem zelf niets ter zaligheid doen. God
kiest een deel der menschheid (en een betrekkelijk klein deel) daartoe uit en deze
uitverkorenen schenkt hij het zaligend geloof. Uit het feit zelf van hun heils~
verzekerdheid besluiten zij. dat zij tot dit getal behooren. Maar hoe weet ik.
dat mijn zekerheid aan alle vereischten voldoet? Kan mijn zekerheidsgevoel geen
zelfbedrog zijn. een valsche zekerheid. zooals die bij de papisten bestaat? Als
ik twijfel aan mijn uitverkiezing in mij voel opkomen. al is het ook slechts zoo
nu en dan. moet ik dan niet vreezen. dat mijn geloof niet de garantie der
echtheid bezit? Het is bovendien ook zoo moeilijk ons voor te stellen. dat wij de
liefde van Christus bezitten. als wij innerlijk schuldig en zondig blijven. In één
woord: zoolang iemand niet een uitdrukkelijke openbaring heeft ontvangen. dat
hij tot het getal der uitverkorenen behoort. is zijn heilsverzekerdheid een auto~
suggestie. die hij telkens opnieuw in zich moet opwekken. De practische zekerheid
der Katholieken is veel hechter: zij berust op het objectieve fundament van
Gods belofte. van de sacramenten en onze goede werken. niet op het subjectieve.
louter van stemmingen afhankelijke zekerheidsgevoel (§ 155. 3°).
Het behoeft ons niet te verwonderen. dat Luther's ontdekking reeds tijdens
zijn leven en ook later door vele Lutheranen practisch is prijs gegeven. Reeds
Melanchton kwam terug tot zeer dicht bij de roomsche leer (§ 161. 4°) en
zelfs de Calvinisten keerden in zekeren zin tot de meer objectieve norma der
goede werken terug. door te leeren. dat deze de kenteekenen zijn van het ware

186

§ 156. Luthers voornaamste dwalingen.
geloof. "Het is een bijna algemeene ervaring, dat men met dit hoofdartikel van
evangelisch geloof, waar het geldt evangelische vroomheid te kweeken, bij het
onderricht, de preek, de zielzorg der evangelische kerk niet veel weet aan te
vangen. Wellicht wordt er eens over gepreekt. . . . de leeraar acht zich verplicht
bij het geloofsonderricht ervan te spreken .... , men prijst de rechtvaardiging
uit het geloof met min of meer welsprekende woorden als het kleinood der
reformatie, wijl men in de kerkelijke geschiedenis en de dogmatiek het zoo
geleerd heeft. Maar eigenlijk is men verheugd, het schoone stuk arbeid weer achter
den rug te hebben" (Genrich, (protest.), Die Lehre von der Wiedergeburt,
1907, 229).

5°. Een van de meest belangrijke vragen omtrent Luther's
systeem is: hoe is de verhouding van het geloof tot de werken 11
Zij dragen volgens Luther niets tot onze rechtvaardiging bij; deze
is uitsluitend het werk der genade. Eigen werkzaamheid, hoe
gering ook, zou te kort doen aan Christus' verlossingswerk. Men
heeft het niet zelden voorgesteld, als zou hij de goede werken
nutteloos achten, zelfs tot zondigen aansporen.
Er zijn inderdaad talrijke uitdrukkingen, die op het eerste gezicht in deze
richting wijzen. Zoo bv. schrijft hij aan Melanchton (1521): "Pecca fortiter,
sed fortius fide, zondig dapper, maar geloof sterker. En verheug u in Christus,
die de overwinnaar is van de zonde, den dood en de wereld. WIJ moeten
zondigen, zoolang wij hier zijn.... Het is voldoende, dat wij het lam Gods
erkend hebben, dat de zonde der wereld wegneemt. Van Hem zal ons de zonde
niet losrukken, ook als wij duizend maal op een dag ontucht of moord zouden
bedrijven" (Endres IlI, 208). Aan Weller schrijft hij (1530): "Er zijn gevallen,
dat men eens te veel moet drinken en plezier maken, in het kort, de een of
andere zonde bedrijven uit haat en minachting voor den duivel om hem geen
gelegenheid te geven ons gewetensangst in te boezemen over kleine nesterijen.
0, dat ik eindelijk eens een enorme zonde kon uitdenken om den duivel te
misleiden en hem te doen begrijpen, dat ik geen enkele zonde erken" (Endres VII,
160). En in een van zijn zgn. groote hervormingsgeschriften Van de vrijheid
van den christenmensch (1521; § 157, 3°): "Dit is christelijke vrijheid, dat
wij geen werken noodig hebben om vroomheid en zaligheid te verwerven ....
Een christenmensch is door het geloof zoo hoog verheven boven alle dingen, dat
hij geestelijk meester over alles wordt, want niets kan hem schaden ter zaligheid".
In een ander, De captivitate Babyl. (1520; § 157,3°): "Zoo ziet gij, hoe rijk de
christelijke of gedoopte mensch is, die ook, al zou hij het willen, zijn zaligheid
niet kan verliezen door welke zonde ook, tenzij hij niet wil gclooven. Want
geen zonden kunnen hem in het verderf storten, tenzij alleen het ongeloof. Al
de andere, als het geloof wederkeert of staat in de goddelijke belofte aan den
gedoopte gedaan, worden in een oogenblik weggenomen door hetzelfde geloof."
En herhaaldelijk spreekt hij in dezen geest.
1 O. 0 i tt r i c h, L.s Ethik in ihren Grundzügen, Lz. 1930. G. Jak 0 b,
Der Gewissensbegriff in der Theologie L.s, 1929 - W. Wal t her, Die
christliche Sittlichkeit nach L., 1909. - C. Sta n g e, L. u. das sittliche
Ideal, Gütersloh 1921. - W. Bra u n, Die Bedeutung der Concupiscenz in
L.s Leben u. Lchrc, B. 1908. -- H. K u y per, Het zedelijk karakter der
Reformatie gehandhaafd tegenover Rome, Kampen 1912. - W. M u I der, Het
Protestantisme van zedelijk standpunt beoordeeld, Utr. 1912 (k). - J. Mausba c h, Die kath. Moral u. ihre Gegner, Keulen 4 1913 (k). - S. Bar a n 0 w ski,
L.·s Lehre von der Ehe, Mr. 1913. - Wa c h ter s 394-401.
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Daartegenover staat. dat hij dikwijls met al de kracht van zijn
machtig woord en moedig de ondeugden bestrijdt en welsprekend
tot goede werken aanspoort.
De verklaring van deze schijnbare contradicties ligt in de inconsequentie van
zijn leer en in zijn pseudomystieke denk- en spreekwijze. Zou men de consequenties uit zijn princiepen trekken. dan kan er moeilijk van goede werken
sprake zijn. Als de mensch geen vrijen wil heeft. kan hij hoogstens mechanisch
uiterlijk goede werken verrichten. En bovendien: ook die uiterlijke werken blijven
in zich zondig en worden alleen den geloovige niet als zoodanig aangerekend.
Het objectieve onderscheid tusschen goed en kwaad gaat verloren. Want welk
wezenlijk verschil bestaat er tusschen de zonde en de deugd in den rechtvaardige?
En Luther's geheele opvatting van het Evangelie heeft meer de tendenz het
geweten gerust te stellen. heilszekerheid te verkrijgen. dan tot krachtige deugdoefening aan te sporen.
Maar gelukkig heeft Luther deze consequentie niet getrokken. Zijn van nature
gezond verstand houdt hem terug van het op de spits drijven van zijn princiepen.
die in de praktijk tot excessen zouden kunnen leiden en geheel zijn wezen is
veel te religieus en te christelijk om een onbeperkte zedelijke vrijheid te huldigen.
Ook zouden de meeste vorsten geen ongebondenheid dulden. Op verschillende
wijzen betoogt hij daarom de noodzakelijkheid der goede werken en tracht deze
met zijn solafidesleer in overeenstemming te brengen. Soms zegt hij. dat zij een
voorwaarde zijn om tot het geloof te komen of om het te bewaren. Meestal.
dat het geloof noodzakelijk goede werken voortbrengt: de rechtvaardige. door de
liefde Gods bewogen. verricht van zelf werken. die door God als goed worden
aangerekend; hij kan niet zondigen. Door het geloof bezield. doet hij met liefde
en blijdschap alles wat God van hem vraagt. "Bij Luther deelt God het heil
aan zijne kinderen onvoorwaardelijk mede; hierdoor wordt de godsdienst in
plaats van een streven naar heil. een leven in heilsverzekerdheid. Het leven
wordt daardoor een spontane toewijding aan Gods wil en bedoelingen" (A.
Bruining. Verzamelde Studiën J. 1923. 38). Er bestaat geen onderscheid tusschen
gebod en raad. tusschen groote en kleine zonden: de geloovige doet eenvoudig.
wat God vraagt. zonder te onderzoeken. of het groot of klein is.
En in pseudomystieke zinswendingen. zonder de kracht van zijn woorden te
wegen. spreekt hij dan van de vrijheid van den Christen. die slechts God ziet
en zich om de werken niet bekommert. of van de verlossende kracht van Christus'
bloed. dat al onze werken overbodig maakt en alle zonden wegneemt. Dit is de
zin van de aangehaalde paradox in den brief aan Melanchton. Deze werd
door angst over zijn zonden gefolterd. Luther schrijft hem. niet te vree zen : al
hebben wij nog zooveel gezondigd. als wij slechts in Christus gelaoven. schaadt
het ons niet. In een preek van 1518 zegt hij: "Was ist das. dass wir eine
frische Sünde tun? sa wir nicht sa bald verzweifeln. sondern gedenken: ach
Gatt. du lebst noch. Christus me in Herr ist ein Zerstörer der Sünde". "Summa
Summarurn : unser Leben heisst Remissio peccatorum: es will sonst den Stich
nicht halten".
Al was het niet de bedoeling van Luther. het is dUidelijk. dat zulke woorden.
in geschriften en preeken onder het volk geworpen. bedenkelijke gevolgen moesten
hebben. De zonde verliest er haar afschrikwekkend karakter door. De radicale
verwerping der kerkelijke voorschriften verminderde ook den eerbied voor de
goddelijke geboden. Spoedig bleek dan ook. dat het geloof niet spontaan goede
werken voortbrengt. tenzij bij enkele hoogstaande naturen. Bovendien beriepen
niet weinige libertijnen zich op Luther. om onder den dekmantel van de
evangelische vrijheid en van de verdiensten van Christus zich vrijelijk aan hun
lusten over te kunnen geven. Hyperspiritualistische aanhangers. Agricola en
andere "antinomisten". betoogden. dat de wet niet gepredikt moest worden
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(§ 161, 4°). Tegen beide richtingen verdedigt Luther dan krachtig de noodzakelijkheid der goede werken. Later wordt hij ook voorzichtiger in zijn uitdrukkingen en legt hij meer den nadruk op de motieven van vrees en boete
(§ 160,3°).
Doch ondanks alle welsprekende woorden is de noodzakelijkheid der goede
werken niet te handhaven zonder den vrijen wil. Daarom, zooals reeds werd
opgemerkt, zijn Melanchton en na den verbitterden synergistischen strijd vele
Lutheranen weer teruggekeerd tot de oude Roomsche leer van de samenwerking
van den vrijen wil met de genade en de noodzakelijkheid der goede werken.
Het alleen-zaligmakende van het geloof vervalt daarmee of is een phrase
geworden (§ 161. 4°). Wel is in het Lutheranisme de tendenz gebleven meer
het heilsverlangen tot uiting te brengen dan het dienen van God, meer den
nadruk te leggen op het verwerven der eigen zaligheid dan op het aanbidden
en vereeren van God en in de moraal meer waarde te hechten aan de innerlijke
gezindheid dan aan de objectieve daad. Over L:s moraal zegt (de protestant)
Köhler: .. Es hat doch wohl seine Gründe, dass die Rechtfertigungslehre, mit
der bei allen drei grossen Reformatoren (Luther, Zwingli, Calvijn) ihr Werk
stand und Eiel, heute an Kurswert ganz bedeutend eingebüsst hat. Weniger
deshalb, weil der ganze Begriff der Rechtfertigung ein jüdisches Theologumenon
ist, dass Jesus fremd war und erst von Paulus in die christliche Gedankenwelt
eingeführt wurde, als viel mehr. weil in ihr die verhängnisvolle Gefahr einer
Trennung von Moral und Religion droht und leider auch Wirklichkeit geworden
ist .... Die beiden Gedankenreihen: intrinsece (innerlich) Sünder, extrinsece
(äusserlich) gerecht, können von Luther zu absolut betont und damit verselbständigt werden und damit klafft dann der Spalt zwischen Glauben und Handeln.
Es ist kein genügender fester Damm theologisch gegen Missdeutung aufgerichtet;
anders wäre es nicht zu erklären, dass, was wir Denifle und Grisar ruhig zugeben
sollten, auf lutherischer Seite unter dem Deckmantel der christlichen Freiheit
mitunter - keineswegs immer, wie Denifle glauben machen will ! - Unsittlichkeit
getrieben wurde" (44). Ook Kuyper meent, .. dat het kwalijk ontkend kan worden,
dat Luther het ethisch element in het Christendom niet genoeg tot zijn recht laat
komen" (41).

Dit in het algemeen over Luther's zedenleer. In sommige punten
heeft hij bedenkelijke concessies gedaan .
.. Wir können auch sofort diese Unsittlichkeit auf das sexuelle Gebiet
präzisieren. Das Kapittel: Die Ehe in der Reformationszeit, hat sehr unerfreuliche
Seiten, die wir über der Stiftung des protestantischen Pfarrhauses (door het
huwen der predikanten) nicht übersehen dürfen, Ueber den sinnlichen Moment
der Ehe ist das sittliche oft genug zu kurz gekommen. Es ist, wie wenn mit der
Aufhebung des Zölibatzwanges die Schleusen hochgezogen waren und nun
ungehemmt brausend und zischend der Gischt der Fluten sich ergösse, Denifle
!Jat nicht völlig Unrecht mit dem Tadel, Luther habe .. nur die sinnliche Seite
der Ehe im Auge", ebensowenig Grisar, wenn er auf Grund der derben Ausdrücke bei Luther die Achtung vor dem Adel des Weibes vermisst" (Köhler, 45).
Ook Bebel meent: .. Er entwickelt bezüglich der Ehe wundersam radikale
Anschauungen" (Die Frau und der Sozialismus, Stuttgart 19 1893, 61).
Zijn hoofddwaling is, dat de geslachtsdrift onweerstaanbaar is; alleen in
het huwelijk mag men er aan toegeven en het huwelijk is dus voor hem een
middel om de concupiscentie te bevredigen. Daarom verwerpt hlj het celibaat en
is het huwelijk geen sacrament, .. maar een uiterlijke, wereldlijke zaak, als
kleeding en voedsel en aan de wereldlijke overheid onderworpen", Om deze
reden staat hiJ in talrijke gevallen echtscheiding toe: bij echtbreuk, kwaadwillig
verlaten, impotentie, als de echtgenooten elkaar niet kunnen verdragen, bij
hardnekkige weigering van den huwelijksplicht, bij zware ziekte van een der
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partijen. met name melaatschheid; dan mag men in een ander huwelijk of.
zoo hij soms schijnt te zeggen. buiten het huwelijk bevrediging der concupiscentie
zoeken. Daarom verklaart hij meermalen. de bigamie niet te kunnen verbieden;
zij is niet in strijd met de H. Schrift. maar om de ergernis en de goede zeden
moet men haar niet invoeren. Hij heeft dit toegepast bij Philips van Hessen
(Grisar. M. L. 453-459; § 161. 2°). - Welk effect kon het hebben. als hij
dikwijls het huwelijk in verheven en treffende woorden verheerlijkt. wanneer hij
soms weer spreekt .. alsof de onthouding van de werken des vleesches een opstand
tegen Gods wil en gebod is" (Fried. Paulsen).
Ook zijn opvatting over de geoorloofdheid van de noodleugen is zeer
eigenaardig (§ 161. 2°).

6°. Uit de solafidesleer volgen min of meer al de andere
dwalingen van Luther. die hij geleidelijk in den loop der jaren
ontwikkelde. Hij loochent het vagevuur. de aflaten (§ 157.1°). de
heiligenvereering. die het middelaarschap van Christus bedreigt.
Er zijn slechts twee sacramenten (doopsel en avondmaal). die
echter geen genade geven. maar slechts teekenen. bewijzen zijn van
Gods genade. van onze rechtvaardiging of geloof. - Luther ont~
kent de transsubstantiatie. maar neemt de werkelijke tegenwoordig~
heid van Christus in de Eucharistie aan op het oogenblik der
H. Communie. (De formuleering der consubstantiatie - in. sub. et
cum pa ne corpus manducatur - is van 1555). Ook ontkent hij het
offer karakter der H. Mis; het offer op Golgotha is voldoende; de
biecht heeft geen sacramenteel karakter; zij bleef bestaan als een
aanbevolen. niet verplichte praktijk.
Toen de Kerk zijn dwalingen veroordeelde. verwierp Luther haar
gezag en leerde. dat de H. Schrift de eenige bron en regel is van het
geloof. die door iederen geloovige persoonlijk verklaard kan worden
(§ 157, 3°; 160. 3°.) - Eveneens verwierp hij de hierarchie van
priesters en bisschoppen. In zijn opvatting. die direct contact zoekt
met God zonder eenige bemiddeling, verliest de Kerk haar beteeke~
nis als bemiddelingsinstituut tusschen God en den mensch; er is
dan geen Kerk noodig. Doch hij staat nog geheel onder den invloed
van het middeleeuwsche kerkidee. Van den eenen kant vat hij de
Kerk spiritualistisch op. als de (onzichtbare) gemeenschap der
heiligen (geloovigen). Van den anderen kant moet zij ook een
gemeenschap op aarde zijn; in deze zichtbare gemeenschap, waarin
zij zich vereenigen. ontvangen de Christenen het Woord van het
zuivere Evangelie. Beide elementen weet hij echter niet te ver~
binden.
Men stelt het dikwijls voor, dat Luther het aardsche beroep
geheiligd heeft. Doch van katholieke zijde had men daaromtrent
vóór Luther een juiste opvatting (Het Schild,S, 170), terwijl Luther
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zelf er zeer contradictorische meeningen over heeft (N. Paulus,
H. J. G. 32, 725; 45, 308; Z. k. Th. 1926,445). Zijn hoofdidee is
wel: door het geloof zijn kerk en wereld twee geheel verschillende
gebieden, zoo gescheiden, dat het uiterlijke ambt van een Christen,
bv. een regent, zijn Christendom niet aangaat. Daarmee hangt zijn
opvatting van den staat samen. Het rijk Gods is niet van deze
wereld; de staat is de wereld; hij kan nooit christelijk worden, "ist
sogar dem Geltungsbereich des christlichen Ethos entzogen". De
staat moet de uiterlijke dingen regelen. Later kwam Luther er toe,
den staat ook de uiterlijke regeling der kerk, het bestuur over de
kerk op te dragen (Aner, 100; § 160, 3°).

§ 157. Luther's openlijk optreden tegen de Kerk in den aflaatstrijd tot zijn veroordeeling door Paus en keizer (1517-21).
1°. Aanvankelijk dacht Luther er niet aan, openlijk tegen de
Kerk op te treden: alleen zijn zieletoestand hield hem bezig; mis~
schien was hij zich van zijn innerlijken afval van de Kerk nog niet
volkomen bewust, maar hij kon niet zwijgen over zijn nieuwe
religieuse gevoelens. Hij sprak ze in zijn lessen uit en liet in 1516
en 1517 zijn leerlingen publiek stellingen verdedigen tegen de
Ockhamistische leer der wilsvrijheid en tegen de heerschappij van
Aristoteles (de scholastiek). Bij sommigen stuitte hij op tegenstand:
maar hij vond ook aanhangers: de Wittenberger professoren en
priesters Karlstadt 1 en Amsdorf en de Augustijnen L i n k en
La n g, prioren resp. van Wittenberg en Erfurt.
Ook voor de aflaten was in zijn systeem geen plaats meer, daar
zij bij voorkeur tot de goede werken behooren, die ons ter zaligheid
helpen. Maar in 1516 had hij er nog met juistheid over gesproken.
Met de verkondiging van den aflaat 2 voor den bouw van de
St. Pieter (§ 150, 5°) was door den a.b. A I b r e c h t van M a i n z
in zijne gebieden belast de Dominicaan Tetzel. Deze was een
1 H. Bar 9 e, Andreas Bodenstein von Karlstadt, 2 Bde Lz. 1905. K.
M ü 11 e r, L. u. Karlstadt, Tüb. 1909.
2 N. P a u 1 u s, Geschichte des Ablasses in M. A. 111; Johann Tetzel, der
Ablassprediger, Mainz 1899; Die deutschen Dominikaner im Kampf gegen L.,
Fr. i. B. 1907; Tetzel ein Bullenfälscher, H. J. G. 41 (1921),80; Z. k. Th.
1924, 630 (k). - A. Schulte, Die Fugger in Rom 1495-1523, 2 Bde
Lz. 1904. - Th. B r i eg e r, Die Gliederung der 95 Theses L.s, B. 1910.
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middelmatig theoloog, doch een welsprekend volksredenaar en
ongerept van zeden (de beschuldigingen in dit opzicht zijn laster).
Wat hij leerde omtrent den aflaat was juist, ofschoon niet vrij van
rhetorische overdrijving. Alleen heeft hij als zeker de meeningen ver~
kondigd, toen door verschillenden probabel geacht, thans praktisch
opgegeven, dat de aflaat voor de overledenen dezen onmiddellijk
en onfeilbaar ten goede komt (thans: per modum suffragii; de
Kerk heeft geen rechtsmacht over de overledenen) en dat hij, die
hem toepast, slechts geld behoeft te storten, zonder in staat van
genade te zijn en berouw te hebben. Ofschoon hij niet zeker de
spreuk verkondigd heeft, heeft hij wel ongeveer geleerd: "Sobald
das Geld im Kasten klingt, Die Seele aus dem Fegfeuer springt."
Na in 1517 een paar maal tegen de misbruiken bij den aflaat
gepredikt te hebben, hechtte Luther 31 October aan de deur van
de slotkerk te Wittenberg (toegewijd aan Alleheiligen, met veel
reliquieën) een gedrukt plakkaat aan, met 95 latijnsche theses over
den aflaat, die ook aan andere universiteiten gezonden werden. Hij
stelde ze voor als een dispuut, maar niemand verscheen, doch
spoedig waren zij over geheel Duitschland verspreid. Luther gaat
veel verder dan alleen de misbruiken te bestrijden en tast het wezen
zelf van den aflaat aan. Hij zegt, dat de aflaat geen kracht voor
God heeft, maar alleen de kanonieke straffen der Kerk kwijt kan
schelden, ontkent den schat der Kerk, heeft verkeerde opvattingen
omtrent den louteringstoestand der overledenen. De uitdrukking is
dikwijls prikkelend, soms beleedigend voor het kerkelijk gezag, als
bv. thesis 86: "Waarom bouwt de Paus niet de basiliek van
St. Pieter met zijn eigen geld, doch met dat van de arme geloovigen.
terwijl hij toch heden grootere schatten bezit dan de rijkste
Crassus". Zijn leer is o.a. uitgedrukt in th. 95 "De ware Christen
bouwt niet op de zekerheid, die de aflaathandel belooft. Hij ziet in
de beproevingen den zekeren weg tot het hemelrijk".
Tetzel antwoordde met 106 anti~theses. doch belangrijker waren
de Obelisci (aanmerkingen) van Johannes Eek 1 (1486-1543),
professor te Ingolstadt. een bekwaam humanist en theoloog. Reeds
terstond had de a.b. Albrecht Rome op de nieuwe leer opmerkzaam
gemaakt. maar in zijn orde vond Luther aanvankelijk steun. Na

1 J. G r e v i n g, Johann Eck als junger Gelehrter, Mr. 1906; J. Ecks Pfarrbuch
für U. L. Frau in Ingolstadt, Mr. 1908. - A. Bra n d t, J. Ecks Predigttätigkeit
an U. L. Frau :z;u Ingo1stadt 1525---47, Mr. 1914. - Verschillende werken in
het Corpus catholicorum (Volgende noot).
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een vredelievende poging werd hij in Juli 1518 geciteerd binnen
60 dagen naar Rome te komen om zich te verantwoorden. Tegelijk
werd hem een geschrift over den aflaat toegezonden van den
Dominicaan S y I v est e r P r ier i a s, magister sacri palatii, dat
niet zeer gelukkig gesteld was, en in overdrijvingen verviel. Luther
vond een machtigen steun in zijn landsheer, Frederik den Wijze,
keurvorst van Saksen (1486-1525). Deze verklaarde Luther's
gevoelens niet te deelen, maar hield hem steeds de hand boven het
hoofd. Uit politiek durfde P. Leo niet te sterk tegen den keurvorst
optreden, want hij vreesde een te groote macht van Karel van
Habsburg, wien zijn grootvader, k. Maximiliaan, de keizerskroon
wilde bezorgen, en trachtte dit te verhinderen, daarbij gesteund
door den keurvorst. De bemiddelaar tusschen Luther en den keur~
vorst was diens hofkapelaan Spa I a tin. Frederik wist te be~
werken, dat Luther in Duitschland gehoord zou worden en wel te
Augsburg voor kard. Cajetanus, die op den rijksdag aldaar als
pauselijk legaat aanwezig was (12 October '18). Op zeer gematigde
wijze trachtte de kardinaal Luther tot herroeping te bewegen, doch
deze weigerde. Heimelijk vluchtte hij uit Augsburg en beriep zich
op een algemeen concilie. Ook de pogingen van den pauselijken
kamerheer Karel von Miltitz, een oppervlakkig en hoveling, om
Frederik en Luther tot andere gedachten te brengen mislukten.
Rome werd bovendien door hem zeer slecht ingelicht omtrent den
ernst van den toestand.
2°. Ondertusschen waren de oogen van geheel Duitschland op
Luther gevestigd, die zich steeds meer geroepen gevoelde door
zijn nieuw~ontdekte leer de Kerk te hervormen. Hij wierp zijn wel~
sprekende en pakkende geschriften onder het volk en deze brachten
hem steeds meer aanhangers. De bodem was bereid het uitge~
strooide zaad op te nemen (§ 150). Groot opzien verwekte het
openbare dispuut te Leipzig (27 Juni tot 16 Juli '19), waar in tegen~
woordigheid van vele professoren en geleerden, ook meermalen
van hertog Georg van Saksen, Eck eerst tegen Karlstadt de vrij~
heid van den wil. dan tegen Luther het pausschap verdedigde.
Karlstadt stond zwak, doch ook Luther werd door Eck tot de
verklaring gedwongen, dat te Constanz sommige stellingen van
H us, o.a. over de menschelijke instelling van het primaat, ten
onrechte veroordeeld waren en een algemeen concilie dus dwalen
kan; dat men niet verplicht is iets te gelooven, wat niet in de
H. Schrift staat. Steeds duidelijker bleek, dat de strijd ging om de
fundamenteele waarheden der Kerk en dat de wegen zich moesten
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scheiden. Naast nieuwe tegenstanders 1: Ems e r, hofkapelaan
van Georg van Saksen, A I vel d O.F.M. en de universiteiten van
Keulen en Leuven, die eenige theses veroordeelden, vond Luther
ook machtige helpers in sommige anti-pauselijke elementen uit de
kringen der spiritualisten en vooral van jong-humanisten (C rot us
R u b e a n u s, Hut ten, Jus t u s Jon a s.) Luther had tot dusver
weinig relatie met de humanisten gehad; hun mentaliteit was
geheel verschillend, maar zij werden bondgenooten in den strijd
tegen Rome. Luther zocht ook Erasmus te winnen, wien hij in zijn
hart niet gunstig gezind was. Erasmus zag in hem aanvankelijk
een bondgenoot in zijn strijd voor de "bonae litterae" en zijn gezag
heeft er toe bijgedragen om een scherper optreden tegen Luther te
voorkomen. Ook de Dominicaan Butzer 2 en de Norbertijn Bugenhagen sloten zich bij Luther aan. Doch de grootste aanwinst was
de humanist Melanchton (1497-1560)3, een leek, prof. in het
Grieksch te Wittenberg, nog jeugdig, maar reeds beroemd als
philoloog. Deze, een min of meer angstige natuur, afkeerig van
uitersten, zou Luthers meest trouwe vriend en waardevolle medewerker blijven om zijn alzijdige geleerdheid, zijn formeeIe begaafdheid om Luthers leerstellingen in een systeem te brengen en zijn
bekwaamheid en buigzaamheid in de onderhandelingen met het rijk
en de tegenstanders. Het aantal studenten te Wittenberg nam sterk
toe, vooral uit Zuid-Duitschland.
3". Het jaar 1520 is rijk aan beteekenisvolle geschriften. In Maart
publiceerde Luther zijn Sermon von den guten Werken: ofschorm
de ware Christen op zich vrij is van de wet. drijft het geloof hem
van zelf tot goede werken. In April Sermon von dem neuen Testament d.i. van der heilige Messe: het hoofdelement der H. Mis is
het testament van Christus aan de geloovigen. de zondenvergeving.
niet een offergave der menschen aan God. Het geloof maakt alle
menschen tot priesters: .. Der Glaube is das rechte priesterliche Amt,
1 Corpus catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der
Glaubensspaltung. begründet van J. G r e v ing. Mr. 1919 vlg. (tot 1932 17 dl.; k).
- M. Spa h n. Johannes Cochläus. B. 1898 (k). - H. Je din. Des Joh.
Cochläus Streitschrift De libero arbitrio. Breslau 1927 (k). - F. L a u c her t. Die
italienischen Iiterarischen Gegner Luthers, Fr. i. B. 1912 (k). - J. Pij per, De
oudste Roomsche bestrijders van Luther, Bibliotheca reformatoria Neerlandica
lIl, 1905. P. Pol man, La méthode polémique des adversaires de la
Réforme, R. H. E. 25 (1929), 471 (k). - 2 S ter n, Martin Butzer, Straatsb. 1891.
- La n g, Der Evangelienkommentar M. B.·s u. die Grundzüge s. Theolcg'e,
Lz. 1900. - 3 Opera, ed. B r ets c h n e i der, Corpus Reformiltorum I-XXVIII,
Halle 1834/63. Supplementa Melanchtoniana. Werke Ph. M.'s. die im C. R.
vermisst werden. Lz. 1929. - G. Eli in ge r, Philipp M. B. 1902; MeI. 's
letztes Gespräch mit seiner Mutter. Zeitschr. f. Kirchengesch. 49 (1930) 347.
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das uns alle zu Pfaffen und Pfäffinnen macht." In Mei Vom
Papsttum zu Rom.
Daarin verkondigt hij: de Kerk is een geestelijk. onzichtbaar rijk. de
vereeniging van de ware geloovigen. erkenbaar aan de juiste prediking en
de toediening der sacramenten. De sleutelmacht berust bij geheel de Christenheid.
niet bij den Paus. En hartstochtelijk vaart hij uit tegen de hebzucht der Pausen.
waartegen de Duitschers zich met geweld moeten verzetten. - Nog verder gaat
hii in een antwoord op Prierias: het einde der wereld is aanstaande. wat daaruit
blijkt. dat de Antichrist zijn troon in het heiligdom heeft opgericht; deze
Antichrist is de Paus. Daartegen moet hij strijden ... Als wij de dieven met de galg,
de roovers met het zwaard. de ketters met het vuur straffen. waarom keere[\
wij ot\s dan ook niet met de wapenen tegen deze leeraren des verderfs. deze
kardinalen. pausen en dit gansche roomsche Sodoma. dat de Kerk Gods zonder
einde verwoest en wasschen onze handen in hun bloed!" (W. VI. 328-48).

Rome had lang. te lang gewacht met krachtig op te treden. meest
cm bovengenoemde politieke motieven. Na vijf maanden beraad~
slagingen. waaraan met name Eck en Cajetanus deelnamen, WI::lr~
digde Leo X 15 Juni 1520 de bulle Exsurge Domine uit. die in 41
stellingen de leer van Luther veroordeelt en hem met den ban
bedreigt. als hij niet binnen 60 dagen herroept. Het pauselijk stuk
is belangrijk. daar het de hoofdpunten der nieuwe leer weergeeft;
het is ernstig en tegelijkertijd verzoenend. De enkele scherpe uit~
drukkingen moet men meer uit het toenmalig spraakgebruik der
curie verklaren; zij zijn meest woordelijk aan de H. Schrift ont~
leend. Met den letterlijken tekst werd Luther eerst in October
bekend. doch de geruchten erover brachten hem reeds eerder in
de opgewonden stemming, waarin hij zijn drie zgn. groote
hervormingsgeschriften vervaardigde.
In het eerste (Duitsch) An den Chrisflichen Adel Deufscher Nafion von des
christlichen Standes Besserung roept hij den keizer. vorsten en edelen op. om
de hervorming der Kerk ter hand te nemen. daar Paus en bisschoppen te kort
geschoten zijn. Drie muren heeft Rome om de Kerk opgetrokken. die het
hervormingswerk belemmeren. a. Het onderscheid tusschen geestelijke en wereldlijke macht. tusschen geestelijken en keken. b. het uitsluitend recht der Kerk
op de verklaring der Schrift. c. het uitsluitend recht des Pausen een concilie
te beroepen. Deze muren van papier en stroo moeten vallen. Alle Christenen
zijn van priesterlijken stand; zij hl'bbcn allen het recht voor zich de H. Schrift
te verklaren. In opdracht van de gemeente worden sommigen aangesteld om het
predikambt en de zielzorg uit te oefenen. maar zij kunnen door haar ook worden
afgezet; zij hebben geen rechtsmacht. .. Als wij allen priesters zijn. hoe
zullen wij dan ook niet het vermogen hebben. te smaken en te oordeelen. wat
er recht of onrecht is in het geloof. Waar blijft dan het woord van Paulus
(I Cor. 11. 15): .. Een geestelijke mensch oordeelt over alle dingen en wordt
door niemand geoordeeld?..... Daarom moeten WIJ ons niet met verdichte
woorden des Pausen van den geest der vrijheid laten losrukken. maar frisch door
alles heen. alles wat zij doen of laten. naar ons geloovig begrip der Schrift
oordeelen" . De keizer moet. als het noodig is. het concilie beroepen. ..om
Duitschland van den Romeinschen roover. van de schandelijke duivelsche heer-
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schappij der Romeinen te bevrijden". ,,0 edele vorsten en heeren. hoe lang wilt
gij uw land voor zulke wolven open en vrij houden?" In 25 hoofdstukken
wijst hij dan de misstanden aan op geestelijk. in een volgend die op wereldlijk
gebied en hij stelt hervormingsmaatregelen voor. Hij is beïnvloed door Hutten.
die in V adiscus seu trias Romana vooral uit nationalen haat tegen Rome is.
dat de Duitschers voor minderwaardig aanziet en hen uitbuit. In het Latijnsche
De captivitate Babylonica Praeludium verwerpt hij de H. Mis en de sacramenten.
behalve doopsel. biecht en Eucharistie. En voortgaande op den weg van het
radicalisme schrijft hij o.a: "noch de paus. noch de bisschop. noch welke mensch
ook heeft het recht een christenmensch slechts een syllabe op te leggen zonder
zijn toestemming; wat op andere wijzen geschiedt. geschiedt in den geest der
tyrannie". In November verscheen in het Duitsch en Latijn zijn hypermystiek
Van de vrijheid van den Christenmensch. Het christelijk leven bestaat in het
geloof. het vertrouwen op God. dat een heerlijk goed. de vrijheid. met zich
brengt. Geestelijk is de Christen door zijn geloof "een vrije heer over alle dingen
en niemand onderdanig". doch daar hij ook een lichaam heeft. is hij tegelijk "een
dienstbare knecht van alle dingen en ieder onderdanig".

Naast een geweldig toornen op het pausschap en de kath. kerk
klinkt uit deze geschriften een diep-godsdienstige. mystieke toon.
Deze toon. de hyper-spiritualistische tendenz en het wijzen op
werkelijke misstanden maakten zoovele lezers tot volgelingen.
In de boven aangehaalde geschriften verkondigt Luther dus.
waarmee hij op het dispuut te Leipzig reeds begonnen was. zijn
tweede groote princiep, het vrije onderzoek 1. vroeger het formeele
princiep van het Protestantisme genoemd. (samenhangend met de
leer over de onzichtbare kerk. het algemeene priesterschap enz.).
Terwijl volgens de katholieke leer de H. Schrift en de traditie de
bronnen zijn van het geloof. die door het onfeilbaar leergezag der
Kerk verklaard worden. is volgens Luther en de andere Protestanten de H. Schrift de eenige bron. die door iederen geloovige
persoonlijk kan en moet verklaard worden ... Iedere geloovige. die
uit de Schrift een beter gezag en betere gronden voor zich heeft.
moet men meer gelooven dan een geheel concilie of een paus"
(W. 11,404). De H. Schrift kan uitgelegd worden door .. een eenvoudig molenaarsmeisje. door een kind van 9 jaar. dat het geloof
heeft" (W. X. 359) ... De schapen moeten oordeelen. of de
leeraren de stem van Christus verkondigen" (W. XI. 409). Deze
opvatting is Luther eerst begonnen te ontwikkelen. toen hij met de
Kerk in conflict kwam: hij moest toen haar gezag aannemen of
verwerpen. Toen hij het laatste koos. bleef er niets anders over
dan zijn persoonlijke opvatting der H. Schrift boven die der Kerk
1 A. Sa bat ier. Les religions d'autorité et la religion de I'Esprit. P.
1904. - H. Pin a r d. La théorie de l'expérience religieuse. Son évolution de
Luther à James. R. H. E. 16 (1921).63.306.547 (k). - H. Müller. Erfahrung
u. Glaube bei L.. Lz .• 1929. - P h. S c hem p P. L.s Stellung z. hl. Schrift. 1929.
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te stellen. Dit is ten slotte het groote verschil tusschen Protestan~
tisme en Katholicisme: religieus individualisme en gemeenschapsen gezagsgeloof.
Doch dit vrije onderzoek is zeer gevaarlijk. Het heeft een hopelooze
verdeeldheid onder de Protestanten' gebracht en consequent doorgevoerd moet
het leiden tot rationalisme, tot prijs gave van het positieve Christendom. In
de H. Schrift zelf immers is niet geopenbaard, welke boeken er toe behooren ;
ook de zin is dikwijls duister. Wil de H. Schrift tot haar recht komen, dan
moet er een onfeilbaar gezag bestaan, dat vaststelt, welke boeken Gods
woord bevatten en hoe dit in duistere passages moet worden opgevat. Dit
gezag berust bij de Kerk. Anders wordt de H. Schrift een speelbal van het
menschelijk verstand. Zoo ondermijnt dus het vrije onderzoek het fundament
en de garantie van het bijbelwoord en Harnack heeft gelijk als hij schrijft, dat
door Luther eigenlijk .. das alte dogmatische Christenturn abgetan" is (Lehrb.
der Dogmengesch. III 4, 861), en dat de geschiedenis der Reformatie .. door het
tijdperk van de orthodoxie, het piëtisme en het rationalisme tot heden toe niet
een afval, maar een noodzakelijke ontwikkeling is."
Luther heeft deze consequentie weer niet getrokken. Niet alleen geen ongeloof
wilde hij, ook geen godsdienstige verdeeldheid. Maar dan moest er een gezag
zijn en reeds spoedig is deze reactie begonnen van vrijheid van onderzoek tot
gewetensdwang. Daarom is Luthers verklaring van zijn princiep onzeker en
zwenkend. Aanvankelijk wordt hij beheerscht door de spiritualistische idee, dat
de H. Geest de geloovigen innerlijk verlicht. Het criterium der waarheid
is het .. innerlijke woord", een persoonlijk gevoel. een innerlijk ervaren, dat men
door den H. Geest omtrent den zin der bijbelwoorden onderricht wordt. Toen
echter ook KarIstadt en anderen zich op de verlichting des H. Geestes beriepen
voor een van Luther afwijkende verklaring, werd hij voorzichtiger in de
formuleering en beriep hij zich op .. de klaarheid van het uiterlijk woord", de
letter der H. Schrift, die op zich dUidelijk genoeg is (sacra scriptura sui ipsius
interpres). Elders noemt hij echter oek weer de H. Schrift duister; anders
had immers de geheeIe Kerk vóór hem haar niet misverstaan. Hij noemt den
bijbel een .. ketterboek" , omdat alle ketters er zich op beroepen. In de praktijk
blijft voor hem het .. uiterlijk woord" beslissend. De geloovigen moeten zich
houden aan het uiterlijk woord, de letter der H. Schrift, zooals dit geleerd wordt
door hem, wien het predikambt wordt opgedragen. De predikanten worden echter
door de vorsten benoemd en deze moeten zich houden aan Luther's verklaring.
Ten slotte beslist Luther dus over den zin der H. Schrift, zooals vroeger de Kerk
dat gedaan had (§ 159, 3°). Maar toch blijft hij altijd ook weer de vrijheid van
onderzoek verkondigen; het eigenlijke criterium blijft voor hem de innerlijke,
religieuse ervaring (als bij de heilszekerheid), .. Ie sentiment intérieur de ce qui
constitue la pure et essentielIe vérité du christianismc" (A. 5abatier, 275). Dit hangt samen met geheel zijn opvatting van de verhouding tusschen geloof
en rede. Volgens de katholieke leer gaan geloof en rede in volkomen harmonie
te samen; het geloof veronderstelt de rede, zooals de genade de natuur.
.. Naturalis ratio subservit fidei" (5. Th. I, q. I. a. 8 ad 2); daarom werd de
peripatetische philosophie in dienst gesteld van het geloof. Volgens Luther moet
men blindelings op God vertrouwen, zonder te vragen .. waarom"; het geloof
is volkomen irrationeel. De rede voert tot hoogmoed, daar zij uit eigen krachten
tot God wil opstijgen; zij is in strijd met het geloof. daar de Apostel het kruis
van Christus een dwaasheid noemt voor de heidenen; de wijsheid der menschen is
dwaasheid in de oogen van God. Vandaar zijn toornen tegen Aristoteles en de
scholastiek, die zich van hem bedient. Vandaar zijn uitdrukkingen: .. Der Närrin
Vernunft den Hals umdrehen" ; zij is .. die Erzfeindin des Glaubens", .. die Erzhure
und Teufelsbraut", die men .. die Augen blenden, ja ausstechen" en .. Dreck ins
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Gesicht werfen solI" (Grisar I, 126: lIl, 836). In het latere Lutheranisme vindt
men dezelfde schommelingen: in tijdperken van "orthodoxie" het vastleggen van
bepaalde waarheden in Belijdenissen, symbolische boeken, concordia formules :
in tijden, waarin een piëtistische strooming sterker is, wordt minder waarde
gehecht aan vast gedefinieerde dogma's en alles meer overgelaten aan het
religieuse gevoel.

4°. De Latijnsche geschriften van Luther hadden ook buiten
Duitschland opzien verwekt en hem vele aanhangers verworven.
Met de afkondiging der pauselijke bulle werd in Duitschland de
niet-populaire Eck belast, die als een persoonlijke vijand van Luther
gold, in de Nederlanden de pauselijke legaat Aleander. 1 Hij wist
Karel V te bewegen maatregelen te nemen; te Leuven en te Luik
werden Luther's geschriften verbrand. In Duitschland vond de
afkondiging der bulle echter overal tegenstand of gebrek aan
medewerking van het episcopaat. Bezorgd schreef Aleander naar
Rome: "Negen tiende van Duitschland roept: Leve Luther, en de
rest, die hem niet volgt. stemt in met den kreet: Dood aan Rome".
Luther schreef een pamflet Tegen de verfoeielijke bulle van den
Antichrist, waarin het o.a. heet: "Als men moordenaars met het
zwaard straft. waarom dan niet met geweld opgetreden tegen deze
leer aren der verdoemenis?.. Waarom grijpen wij hen niet aan
met alle wapenen en baden onze handen in hun bloed. daar wij
toch op deze wijze ons en de onzen uit het gevaarlijke vuur redden".
10 Dec. verbrandde hij openlijk de bulle. tegelijk met de pauselijke decretalen. in tegenwoordigheid van Wittenbergsche professoren en studenten. 2 Januari '21 werd de ban over hem en zijn
aanhangers uitgesproken.
Het was nu de taak van den 21 jarigen Karel V 2, die intusschen
tot keizer gekozen was. de pauselijke bulle te doen uitvoeren. de
kettersche boeken te laten verbranden. de verdere verbreiding der
ketterij tegen te gaan. Karel toonde zich in het algemeen in godsdienstige vragen een besliste wereldlijke verdediger der Kerk. die
hij uit geheel zijn hart was toegedaan, Hij had echter niet altijd
goede raadgevers en werd te veel in beslag genomen door de
zorqen van zijn wereldrijk, Na zijn kroning hield hij een rijksdag
te Worms (1521) 3, Frederik van Saksen en anderen drongen er
met alle middelen op aan, Luther eerst te doen hoor en alvorens
1 J. Paquier, Jér6me Aléandre, P. 1900 (k). 2 H. Baumgarten,
Gesch. Karls V. 3 Bde Stuttg. 1885-92: Karl V u. die Reformation. Halle
1889. - E. Arm s t ron g. The emperor Charles V. 2 v. Lo. 21910, 3 P. Kalkhoff, L. und die Entscheidungsjahre der Reformation I, Lz. 1917:
Der Wormser Reichstag von 1521. M. u. B. 1922: Der Wormser Edikt, Mn. 1917.
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hem te veroordeelen. Terecht wees Aleander er op, dat de rijksdag
niet op het oordeel des Pausen mocht terugkomen, maar de keizer
liet zich tenlaatste overreden, Luther toch op den rijksdag te laten
komen en gaf hem een vrijgeleide. 16 April kwam Luther te Worms
aan; zijn reis was bijna een triomftocht geweest. Van herroepen
was geen sprake en na in een hartstochtelijke rede de tyrannen der
Ker k te hebben aangevallen, eindigde hij (in het Latijn): "Als ik
niet overtuigd ben door de H. Schrift of theologisch duidelijke
redenen, dan ben ik overtuigd door de door mij aangehaalde schrift~
woorden en mijn geweten is gevangen in Gods woord. Herroepen
kan ik niet en wil ik niet, wijl handelen tegen het geweten niet
veilig en niet oprecht is. God helpe mij. Amen. (De laatste woorden
in het Duitsch, zij waren het gewone slot zijner preeken ). De
woorden "Hier sta ik, ik kan niet anders", zijn legendarisch. Een
zekere fierheid en moed kan men Luther niet ontzeggen, die voort~
kwamen uit de geestdrift voor zijn leer, den bijval. dien hij onder~
vond, doch ook uit de overtuiging, dat zijn vrienden hem desnoods
zouden helpen en het ergste hem dus niet zou overkomen.
Luther was eenige dagen na zijn verklaring uit Worms ver~
trokken; onderweg werd hij, gelijk hem tevoren was medegedeeld,
door een afdeeling ruiters van Frederik van Saksen in schijn over~
vallen en op den Wartburg gebracht, eens de woonplaats van de
H. Elisabeth, waar zijn verblijf verborgen bleef en hij veilig was
voor den rijksban. Men verspreidde het gerucht, dat het vrijgeleide
geschonden en Luther op een gruweiijke wijze vermoord was.
Karel onderteekende 26 Mei het Edict van W orms, dat den rijks~
ban over Luther uitsprak (niemand mocht hem herbergen; wie
kon, moest hem gevangen nemen; wie tegen het edict handelde,
was aan majesteitsschennis schuldig) en de verbranding zijner
geschriften gelastte.

§ 158. De verspreiding van Luther's leer (1521-24).
1°. Luther verbleef tien maanden als "Junker Jörg" op den
Wartburg, zijn "Patmos", waar hij "den geestesdoop van zijn
werk" ontving. Een geweldigen inwendig en strijd had hij daar te
doorstaan; in de eenzaamheid werd hij zich bewust, welke ver~
antwoording hij op zich geladen had. "Hoe dikwijls sidderde mijn
hart van vrees en hield mij voor: Gij alleen wilt wijs zijn? Dwalen
dan al die ontelbare anderen? Hebben zoovele eeuwen gedwaald 1
Wat, als gij zoudt dwalen, als gij zoovele menschen met u in de
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dwaling en de eeuwige verdoemenis zoudt voeren?" Ook zware
bekoringen des vleesches overvielen hem en in zijn hallucinaties
meende hij herhaaldelijk den duivel in zichtbare gedaante voor zich
te zien. Uit allerlei teekenen maakte hij op. dat het rijk van den
Antichrist spoedig ineen zou storten. Zijn gemoedsbezwaren wist hij
echter tot zwijgen te brengen. door zich te overtuigen van zijn
goddelijke zending. "Ik werd waardig geacht. dat mij onder den
vloek van den eeuwigen toorn werd opgedragen. op geen wijze
daaraan te twijfelen". "Eindelijk versterkte mij Christus. door
woorden. die zeker zijn en trouw. Mijn hart siddert en beeft niet
meer; het spot met de papistische bezwaren". In talrijke geschriften
ontwikkelt en verspreidt hij zijn leer: tegen de biecht. het offer~
karakter der H. Mis. tegen de bulle In Coena Domini:, Vom Abend~
{ressen des allerheiligsten Herrn des Papstes. Aanvankelijk had hij
zich verklaard tegen het trouwen der priesters; nu bestrijdt hij in
zijn De votis monasticis de klooster~ en celibaatsgeloften als in strijd
met de evangelische vrijheid. omdat zij afgelegd worden met een
verkeerd doel, in den geest van hoogmoed. "om heil en gerechtig~
heid te zoeken". Het zou hem talrijke aanhangers bezorgen. Op den
Wartburg begon Luther ook zijn hoofdwerk: de Duitsche bijbel~
vertaling.
2°. Het edict van Worms. dat bestemd was om de verspreiding
der nieuwe leer tegen te gaan. werd. behalve in de Nederlanden,
de gebieden der Habsburgers en van enkele geestelijke vorsten. zeer
slecht uitgevoerd. De redenen waren: a. De zwakheid van het rijks~
bestuur. Karel was na den rijksdag naar de Nederlanden ver~
trokken en de oorlog tegen Frankrijk nam hem verder geheel in
beslag. Aan het hoofd van het rijksbestuur. zonder eenheid. geld
en macht. stond Ferdinand van Oostenrijk, de 18~jarige broeder
des keizers. oprecht kerkelijk gezind. maar alleen krachtig gesteund
door hertog Georg van Saksen. b. de slapheid van de meeste
geestelijke vorsten. Albrecht. de a.b. van Mainz (§ 150. 5°) was in
1522 benoemd tot "generalis in tot a Germania inquisitor haereticae
pravitatis". c. de sympathie van verschillende landsheeren. rijks~
steden. vertegenwoordigers der standen en vorstelijke raden met
Luther. De opvolger van Leo X. de edele Adrianus VI, ernstig
bedacht om de ware hervorming door te voeren. had den voortreffelijken kardinaal Chieregati naar den rijksdag van Neurenberg
( 1522) gezonden om een algemeene uitvoering van het edict van
Worms te verkrijgen. In de instructie. welke Chieregati op den rijks~
dag voorlas. zegt de Paus: "Wij allen. prelaten en geestelijken. zijn
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van den weg van het recht afgeweken ... derhalve zult gij in onzen
naam beloven. dat wij allen ijver zullen aanwenden. dat op de
eerste plaats het Romeinsche hof. van hetwelk wellicht al deze
kwalen hun oorsprong namen. verbeterd worde; dan zal. zooals
van hier de ziekte gekomen is. van hier ook de genezing beginnen."
De eerlijke pogingen des Pausen hadden geen succes. Zijn opvolger Clemens VII. die met de Duitsche toestanden niet volkomen
op de hoogte was. zond als legaat Campegio naar den nieuwen
rijksdag van Neurenberg (1524). Deze wist den rijksdag niet tot
optreden te bewegen. doch kon de overeenkomst van Regensburg
tot stand brengen (1524). waarbij aartshertog Ferdinand van
Oostenrijk. de hertogen Willem en Lodewijk van Beieren en 12
Zuid-Duitsche bisschoppen zich verbonden het edict streng te
zullen onderhouden.
Doch de Luthersche beweging had reeds ver om zich gegrepen:
de jaren 1522 en 1523 vormen het hoogtepunt der godsdienstige
gistingen. De voornaamste centra zijn Saksen en Thüringen en de
Zuid-Duitsche steden (Neurenberg. Augsburg. Straatsburg). waar
de stadsraad haar bevordert. doch verder vindt zij ook in het
geheeIe rijk. in Zwitserland en in de Nederlanden weerklank. De
propagandamiddelen zijn de pakkende vlugschriften. vooral van
Luther. maar ook van anderen. de kunst (Lucas Cranach. Holbein
de jongere) en de actie van allerwegen optredende predikanten.
bijna allen priesters en kloosterlingen. Augustijnen. Franciscanen
en Dominicanen (behalve de vroeger genoemden o.a. Capito.
Oecolampadius. Osiander, Munzer. Eberlin. Agricola, Zwingli).
De volgelingen zijn: a. goedgezinden. die in Luther een waren hervormer zagen (o.a. Dürer. die zich echter van de draagwijdte niet
volkomen bewust was). Dit kon des te gemakkelijker. daar. terwijl
het wezen van den godsdienst veranderde. de uiterlijke vorm nog
veelal gehandhaafd bleef. opdat. zooals Luther uitdrukkelijk vermaant: .. De gewone man het niet bemerke". (Er!. XXVIII. 215).
Er waren inderdaad groote misstanden en de eerbied voor het
kerkelijk gezag was te veel verzwakt. dan dat de veroordeeling
van Luther diepen indruk maakte. Sommigen. na aanvankelijke
sympathie. keerden zich bij beter inzien uitdrukkelijk tegen hem
(Cochlaeus. Faber. Wimpfeling. Pirkheimer. Erasmus). b. Op de groote massa van het volk werkten vooral de leuze
van het alleen zaligmakende geloof en de christelijke vrijheid. de
opheffing van kerkelijke geboden. vasten. biecht. de niet meer
absolute onontbindbaarheid van het huwelijk. Ook op burgelijk en
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sociaal gebied bracht de leuze "vrijheid" het reeds onrustige en
gistende volk nog meer in beweging, wat voor de verspreiding van
Luthers leer bevorderlijk was. c. Krachtige hulptroepen, ofschoon
van vrij twijfelachtig gehalte ,ontving Luther in de talrijke priesters
en kloosterlingen, voor wie de nieuwe leer een middel was het juk
van celibaat en kloostergeloften af te werpen. "Twee dingen
zoeken zij", spot Erasmus, "inkomsten en een vrouw. Voor het
overige geeft het evangelie hun de vrijheid, volgens hun lust te
leven". "Velen spreken van de Luthersche zaak als van een
tragedie. Mij komt ze eerder voor als een comedie, want steeds
loopen de bewegingen op een huwelijk uit". De hun gunstig
gezinde burgerlijke overheid stond hun toe het kerkelijk ambt en de
inkomsten na het huwelijk te behouden. Hoe geheel anders waren
de werkelijke hervormingen tot stand gekomen! d. De jongere
humanisten trachtte Luther voor zich te winnen door zijn optreden
tegen Rome en door den invloed van Melanchton. e. De ontevreden
lagere adel, die ten koste van de geestelijke vorsten omhoog wilde
stijgen en bezit verwerven (F ra n s v 0 n Sic kin gen, Ulrich von
Hutten), ging gemakkelijk mede. In 1522 werd een bond van den
Rijnlandschen adel tegen de vorsten gesloten. De aanval van von
Sickingen op Trier mislukte echter. f. Verschillende landsvorsten en
rijkssteden, "begonnen te bemerken, dat zij door de invoering der
Reformatie finantieel en politiek iets winnen konden, nl. het ver~
mogen der Kerk en de heerschappij over haar" (Harnack, M. Luther,
83), ofschoon ook wel religieuse motieven meewerkten. Zij hebben
ten slotte de Reformatie doen zegepralen.
Uiterlijk werd aanvankelijk niet veel veranderd. De godsdienstige
belangen werden meestal behartigd door vroegere katholieke
priesters. Van de voornaamste godsdienstoefening, de H. Mis,
bleven de naam en de meeste ceremonies (ook de elevatie) voort~
bestaan; maar de canon en alles wat aan het offeridee herinnerde,
werd weggelaten. Alles werd in het Duitsch gezongen. Ook werd
een voorlezing der H. Schrift en een preek gehouden. Luther gaf
verschillende cultusvoorschriften en maakte en verspreidde kerkelijke liederen 1. Aan het stichten van een eigen kerk, een secte,
dacht hij nog niet. Zijn ideaal was de vrije gemeentekerk : de
geloovigen, door den H. Geest geleid, zouden vrij te samen komen
om het Avondmaal te vieren en zich herders kiezen, zonder juris~
dictiemacht. Het rijk van den Antichrist zou toch spoedig ineen~
1
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storten en alles zou zich van zelf regelen. Toen dit echter uitbleef
en overal verdeeldheid en twist opkwamen, zou hij zijn toevlucht
nemen tot de burgerlijke overheid, eerst als beschermster van den
godsdienst, later als hoofd.
3°. Want niet allen waren geneigd Luther als heraut des
H. Geestes en zijn verklaring der H. Schrift als de eenig ware te
beschouwen. De ontketende storm dreef ook de radicale elementen
naar de oppervlakte. Tijdens Luther's verblijf op den Wartburg
schaften Karlstadt en de Augustijn Zwilling te Wittenberg 1 de
H. Mis af en reikten het Avondmaal uit onder beide gedaanten,
wat in de stad onlusten verwekte. Uit Zwickau kwamen daar drie
"profeten van het Rijk Gods", spiritualistische dwepers, die direct
verband met Christus zochten en met een beroep op de H. Schrift
en den H. Geest den kinderdoop en de beeldenvereering ver~
wierpen. Luthers zaak dreigde in anarchie te verloopen en daarom
- en hier toont hij zijn kracht - verliet hij den Wartburg en wist
hij zijn tegenstanders tot zwijgen te brengen en hen uit de stad te
verdrijven. "Volgt mij" roept hij in een zijner preeken uit. "Ik ben
de eerste, dien God geroepen heeft; ik ben het geweest, wien God
het eerst geopenbaard heeft u zoo zijn woord te prediken en te
verklaren. Ik ben ook zeker, dat gij het zuivere woord bezit". In geschriften uit dezen tijd haalt Luther als nadere bewijzen voor
zijn zending aan de gelukte vlucht van eenige nonnen uit haar
klooster en de geboorten van monsters: "een monnikskalf" te Frei~
berg, een "pausezel" te Rome, teekenen van den Antichrist.
4°. Het ontbrak niet aan talrijke en dikwijls zeer degelijke be~
strijders. Meer dan 260 zijn er bekend in Duitschland vóór het
concilie van Trente. De voornaamste zijn Eck, Emser, Cochlaeus,
Faber (later b. van Weenen) , Mürner O. F. M., Hoogstraten O. P.,
Erasmus. Luther is mateloos heftig en grof tegen hen. De Katho~
lieken bewaren in het algemeen een beteren toon. Allen gispen zij
in Luther vooral zijn brutale leugenachtigheid; sommigen spreken
van bezetenheid. In het buitenland traden o.a. op Cajetanus en
Catharinus in Rome, Latomus in Leuven, Hendrik VIII van Enge~
land, wien Luther in een grof. smalend geschrift antwoordde
(1523) .
1

N. M ü 11 e r, Die Wittenberger Bewegung von 1521 bis 1522, Lz.
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Strijd met de "Schwärme.r", Zwingli en Erasmus. Het huwelijk.
1°. De jaren 1524/25 zijn crisisjaren. waarin Luther zijn leer
naar links te verdedigen heeft tegenover de sociale revolutie van
den Boerenoorlog. de religieuse dwepers en Zwingli. naar rechts
tegenover de katholieke vorsten en Erasmus. Met en naast de
Luthersche. van wie ze uitgaat. loopt sedert 1521 ook een meer
fanatieke, spiritualistische, apocalyptische strooming, vertegenwoordigd door de Zwickauer propheten. Münzer. Karlstadt. Het
doel van (den vroegeren priester) Münzer 1 was. met een beroep
op een onmiddellijke Godsopenbaring. de verdelging van alle
goddeloozen en de stichting van een communistisch rijk van alle
goeden; hij verwerpt den kinderdoop. Tegen den hem te gematigden Luther schreef hij Wider das geistlose, sanftlebende Fleisch zu
Witten berg (1524). Later speelde hij een voorname rol in den
Boerenoorlog. Ook Karlstadt werd door hem beïnvloed; tegen diens
loochening van de werkelijke tegenwoordigheid (wat ook Zwingli
sedert 1525 zou doen) schreef Luther Wider die himmlische
Profeten von den Bildern und Sacrament (1524-25). Deze spiritualistische strooming verbindt zich met de in Zwitserland ontstane
( 1523/24) beweging der Wederdoopers. die zich na den Boerenoorlog snel over heel Duitschland verbreidden.
2°. Luther is niet de oorzaak van den Boerenoorlog 2 ; maar ongetwijfeld bestaat er een nauw verband tusschen de kerkelijke en
sociale revolutie en de laatste is door de eerste bevorderd. Reeds
vóór Luther heerschte bij de boeren antipathie tegen de geestelijkheid en ontevredenheid over sociale misstanden; ook de Hussietische beweging had aanhangers in Duitschland gevonden en in de
15e en 16e eeuw waren op verschillende plaatsen opstanden uitgebroken. De leuzen echter van christelijke vrijheid. gelijkheid van
allen in het algemeene priesterschap. de verwerping van de
bisschoppelijke macht. zoo innig met de wereldlijke verbonden.
sommige teksten der H. Schrift. die door ieder persoonlijk mocht

1 P. Wa p p Ier. Thomas Münzer in Zwickau und die Zwickauer Propheten.
Zwickau 1908. - H. Böhmer. Studien zu Thomas Münzer. Lz. 1922. - J.
Z i mme r man n. Th. Münzer. B. 1925. - L. Wal ter. Th. Münzer et les
luttes sociales à l'époque de la Réforme. P. 1927. - 2 Janssen 11. - P.
Schreckenbach. L. u. der Bauemkrieg. Oldenburg 1895. - W. Stolze.
Bauernkrieg u. Reformation. Lz. 1926. - H. v. S c h u b e r t. Revolution u.
Reformation im 16. Jhh .• Tüb. 1927.
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verklaard worden en dus voor misduiding vatbaar is: dit alles
moest de gisting verhoogen. Het verband met Luthers prediking
blijkt verder uit de programs der opstandelingen (De twaalf artikelen
van den Boerenstand in Zwaben en andere), waar als eischen
worden gesteld de vrije prediking van het nieuwe evangelie en de
keuze der pastoors door de gemeente, en de eischen betreffende
tienden, jacht~ en vischrechten gemotiveerd worden uit de H. Schrift.
("In Christus is geen knecht of vrije", "God heeft den mensch de
heerschappij gegeven over de vogelen"). En waar zij de macht
hadden, werd ook het nieuwe evangelie ingevoerd.
De Boerenoorlog begon in Augustus 1524 in Zwaben, breidde
zich dan over geheel Zuid~ West~Duitschland uit tot in het Noorden
naar Saksen en Thüringen (Münzer). In Frankenland alleen
werden 200 kloosters en burchten verwoest. - Luther werd reeds
onmiddellijk in de beweging betrokken, daar zijn raad gevraagd
werd over de Twaalf artikelen. Als antwoord schreef hij Ermahnung
zum Frieden (April 1525), waarin hij billijke eischen der boeren
erkent en onwaardige vorsten scherp op tekortkomingen wijst; zelf
tracht hij door zijn prediking in zijn omgeving den opstand te
bedaren. Door de samenwerking der vorsten was de opstand 15 Mei
1525 neergeslagen en bloedig gestraft; volgens schatting vielen
50.000 boeren als slachtoffers (Hergenröther, 420). Tot bestraffing
had Luther kort te voren (4 Mei) in ongehoord scherpe bewoor~
dingen aangespoord in zijn Wider die mördischen und räuberischen
R.otten der Bauern.
"IJdel duivelswerk bedrijven thans de boeren, zij rooven en razen en doen
als woedende honden. Daarom moet ieder die kan hen neerwerpen, worgen en
steken, heimelijk of openlijk en bedenken, dat niets meer giftig, meer schadelijk,
meer duivelsch kan zijn dan een oproerige menseh. Gelijk men een dollen hond
moet neerslaan; slaat gij niet, dan slaat hij u en geheel het land met u..... ZIJ
dienen niet het Evangelie, maar den duivel onder den schijn van het Evangelie ...
Ik meen, dat er geen duivel meer in de hel is, doch dat zij allen in de boeren
zijn gevaren.... De overheden moeten dus met alle macht er op los slaan ....
De boer, die gedood wordt. is met lichaam en ziel verloren en eeuwig voor den
duivel. De overheid moet spreken: ik wil straffen en slaan. zoolang ik een arm
bewegen kan. Zoo kan het gebeuren, dat hij die aan de zijde der overheid
gedood wordt, een echte martelaar voor God is. Een zaliger dood kan men niet
sterven. Een zoo zeldzame tijd is het heden, dat een vorst met bloedvergieten
beter den hemel verdienen kan dan met bidden." Het slot is: "Worge wie kan .••
Blijft gij daardoor dood, wel u, want schooner dood kunt gij nimmer sterven ....
Want de overheid is Gods dienares over hem, die kwaad doet" (Rom. XIII, 4).

Een storm van verontwaardiging stak tegen Luther op, waar~
tegen hij zich verdedigde in: Sendbrief von dem harten Büchlein
wider die Bauern, met het slotwoord: "alles moet gehandhaafd
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blijven, wat ik leer en schrijf, al zou de geheele wereld daardoor
bersten. De boeren hebben misdaan; dus zij moeten gestraft
worden."
Een gevolg van den Boerenoorlog was, dat de absolutistische
macht der vorsten steeg, ook op kerkelijk gebied, en dat de toestand voor de boeren nog ongunstiger werd. Luther werd conservatiever en had sedert dien zijn groote populariteit bij het hem
vroeger zoo aanhankelijke gewone volk verloren; hij zocht meer
aansluiting bij de vorsten. Tegen de kerkelijke en sociale revolutie
sloten ook de katholieke vorsten van Noord-Duitschland onder
leiding van hertog Georg van Saksen den bond van Dessau (Juli
1525). Daartegenover sloten de protestantsche vorsten en standen
onder leiding van Philips van Hessen en keurvorst Johan van
Saksen den bond van Torgau (1526).
3°. Terwijl Duitschland nog vol was van de gruwelen van den
Boerenoorlog, trad Luther in het huwelijk met een vroegere
kloosterzuster, Catharina van Bora (13 Juni 1525). Ofschoon hij
reeds jaren lang geschreven en gepredikt had, dat de natuurdrift
onweerstaanbaar is, dat de mensch buiten het huwelijk niet rein
kan blijven leven, dat het huwelijk een door God opgelegde verplichting is en hij andere priesters daartoe had aangespoord, was
hij zelf tot dusver niet tot dien stap overgegaan, om zijn aanzien
niet te schaden en zijn tegenstanders wapenen in de hand te geven,
alsof egoïstische motieven zijn optreden leidden; misschien ook
wel uit gewetensbezwaren. Tot dan is er ook over zijn moreel
leven niets ongunstigs bekend. Alleen den laatsten tijd liepen
geruchten over te vrijen omgang met uit het klooster gevluchte
nonnen, die te Wittenberg onderdak gevonden hadden. Het besluit
in het huwelijk te treden kwam zeer onverwacht, ook voor zijn
vrienden. Volgens Luther "heeft God het aldus gewild"; "de Heer
heeft mij plotseling en terwijl ik anders dacht in den huwelijksstand
geworpen". Hij zal daardoor den huwelijksstand eeren, "wijl de
vijanden niet ophouden het huwelijksleven te verdoemen," ook
andere priesters in hun voornemen versterken, den duivel en de
papisten trotseeren. "Het is een werk Gods, waarvoor ik veel
smaad en laster te verduren heb". "Zou de wereld zich niet
ergeren, dan zou ik vreezen, dat hetgeen ik doe niet van God is;
nu deze zich ergert en tegen mij is, sticht en troost ik mij in God."
De Katholieken waren voor deze mystieke redenen niet toegankelijk en zagen er het laatste stadium in van een diepen val en dat
ook andere motieven behalve religieuse hem leidden. Ook Melanch206
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ton sprak in een brief aan Camerarius zijn teleurstelling over het
gebeurde uit. (Grisar I. 469-483).
4 0 • Erasmus 1 had aanvankelijk sympathiek. later halfslachtig
ten opzichte van Luther gestaan. Deze van zijn kant had hem voor
zich trachten te winnen. ofschoon hij voelde. dat Erasmus van een
andere mentaliteit. hem te rationalistisch was. Reeds in 1517
schrijft hij. dat Erasmus "niet vurig genoeg als kampioen van den
Christus en de goddelijke genade optreedt" ( Endres I. 88).
Erasmus had altijd verklaard in de gemeenschap der Kerk te willen
blijven en toen hij zag. waarheen Luthers optreden leidde. ook
aangespoord van kerkelijke zijde. waar men hem begon te wan~
trouwen. trad hij tegen hem op in zijn De libero arbitrio diatribe.
(Studie over den vrijen wil; 1524). Erasmus had het principieele
punt van Luthers leer uitgekozen. wat ook met zijn humanistische
opvatting het meest in tegenspraak was en meesterlijk weerlegde hij
het met argumenten uit Schrift. traditie en van ethischen aard. niet
zoozeer met speculatieve theologische redeneeringen. Hij staat op het
standpunt der latere Molinisten en is soms bijna semi~Pelagiaansch.
Ook op Protestanten o.a. Melanchton maakte hij indruk. Luthers
antwoord was het hartstochtelijke. tot in de uiterste consequenties
gaande De servo arbitrio. (1525; Over den geknechten wil). dat
hij immer met zijn Katechismus als zijn hoofdwerk beschouwd heeft.
Zoo scherp mogelijk wordt de alleenwerkzaamheid Gods geleerd.
die alles met ijzeren noodzakelijkheid bepaalt en leidt. een deel der
menschheid tot de hel praedestineert. het goede zoowel ê Is de
zonde wil.
"Het willen van Judas was een werk van God; God heeft den wil met Zijn
almacht bewogen. zooals Hij alles in de wereld beweegt". De mensch is absoluut
onvrij op moreel gebied; God of de Satan heerscht over hem. "Zoo staat
de menschelijke wil als een rijdier in het midden tusschen beiden. Stijgt God in
het zadel. dan wil en gaat de mensch, zooals God wil .... stijgt de duivel in
het zadel. dan wil en gaat de mensch zooals de duivel wil. Het ligt niet in zijil
macht tot een van beide ruiters te gaan en zich hem aan te bieden, maar de
ruiters strijden met elkander om het dier te bezitten". De praedestinatie is iets
verschrikkelijks, maar men moet zich neerleggen bij de besluiten van den
"Deus absconditus" en er niet aan denken. - Luthers leer is even hard als Gi-~
van Calvijn; het verschil is, dat Luther haar niet tot middelpunt .;..... zijn
systeem maakt als Calvijn en deze haar meer systematisch ontwikkelt, dat Luther
1 P. K a I k hof, Erasmus, Luther u. Friedrich der Weise, B. 1920. H.
Hum b e r t c I a u d e, Erasme et Luther, Fr. (Zw.) 1909. - K. Z ic ken dra h t,
Der Streit zwischen Erasmus u. Luther über die Willensfreiheit, Lz. 1909. E. K ö ni g, Erasmus u. L., H. J. G. 41 (1921), 52-76, (k). - A. Ren a u d e t,
Erasme, sa pensée religieuse et son action d'après sa correspondance 1518-1521,
P. 1926. - Wachters 197-201.
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er in zijn populaire geschriften niet over spreekt en zij onder invloed van
Melanchton bij de Lutheranen veelal verdween.

Ook het humanisme als zoodanig begon zich grootendeels van
Luther af te wenden. Gedeeltelijk bleef het in de katholieke Kerk.
gedeeltelijk vormde het een meer ondogmatische strooming. die
later invloed zou verkrijgen.

§ 160. De reactie. Van vrijheid tot gewetensdwang.
Uitbreiding en organisatie van het Lutheranisme. De vorming
der landskerken. De Augsburgsche belijdenis (1525-32).
1°. Na den Boerenoorlog is het Lutheranisme als groote volksbeweging ten einde. Luther zoekt steeds meer aansluiting bij de
vorsten en besturen der rijkssteden. die het nieuwe evangelie in
hun gebied uitbreiden en organiseeren en den katholieken godsdienst verbieden. Steeds meer wereldlijke overheden sluiten zich
bij de Reformatie aan. volstrekt niet immer uit godsdienstige
motieven. De eigenlijke leider der Protestanten. Philips van Hessen,
was een politieke tegenstander der Habsburgers; in de eerste
15 jaar sedert zijn afval ontving hij slechts éénmaal het avondmaal
en hij leefde openlijk in ontucht. Op Keu r -S aks e n. Hes sen. en
talrijke rij k sst ede n (behalve bovengenoemde o.a. Hamburg.
Maagdenburg. Bazel. Constanz. Frankfort. Danzig. Lübeck)
volgde A I b r e c h t van Bra n den b u r g. grootmeester der
Duitsche Orde. die met schending van de celibaatsgelofte in het
huwelijk trad en het hertogdom P r u i sen. het eigendom der Orde.
als wereldlijk gebied in bezit nam; hij werd gesteund door de
bisschoppen van Samland en Pomesanië (1525) . Verder de markgraven Casimir en Georg van Brandenburg-Culmbach. hertog
Ernst van Brunswijk-Lüneburg. vorst Wolfgram van Anholt. graaf
Enno van Oost-Friesland. "De Reformatie in Duitschland is in
hoofdzaak tot stand gekomen. doordat de Landsvorsten openlijk
voor het Protestantisme partij kozen. de landskerk reformeerden
.:n de prediking van het zuivere Evangelie bevalen" (H. Kuyper.
Het zedelijk karakter. 37).
De keizer werd nog steeds door den oorlog met Frankrijk in
beslag genomen; zoo kon hij het edict van Worms niet tot uitvoering brengen. Noodlottiger dan de lange afwezigheid was zijn
strijd met P. Clemens VII. Na de overwinning van Karel op
Frans I had de Paus. uit vrees voor de keizerlijke overmacht. met
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eenige Italiaansche staten en Frankrijk de H. Liga van Cognac
gesloten (1526). De keizer appelleerde van den "van pastor tot
invasor" geworden Paus op een algemeen concilie en in den nu
volgenden oorlog plunderden de keizerlijke troepen (buiten be~
doeling des keizers) op gruwelijke wijze Rome (Sacco di Roma,
1527.) Later kwam het tot verzoening en in 1530 werd Karel te
Bologna tot keizer gekroond. Daarnaast bedreigden de Turken
steeds gevaarlijker het rijk en hielden Ferdinand, die Hongarije en
Bohemen geërfd had, gebonden. In 1526 veroverden zij het grootste
deel van Hongarije; in 1529 werd Weenen belegerd. De prote~
stantsche standen dreigden bij doorvoering van het edict van
Worms hun hulp tegen de Turken te weigeren. Luther had ge~
schreven "dat naar lichaam en ziel de heerschappij des pausen
tienmaal erger is dan die van den Turk" (1524). 1 Eerst in 1529
veranderde hij van houding en spoorde hij tot tegenweer aan. Om
al deze redenen voelden Luther's aanhangers zich krachtig en kon
op den rij k s dag van Spi ers (1526) besloten worden, dat
ieder tot het algemeen concilie met betrekking tot het edict van
Worms zijn onderdanen zoo zou regeeren "dat men zich voor God
en keizer kon verantwoorden"; het was wel geen rechtsgrond
ervoor, maar het bevorderde de vorming der landskerken. Op den
rijksdag van Spiers (1529) 2, onder voorzitterschap van Ferdinand,
traden de katholieke standen krachtiger dan vroeger op en vaar~
digden zij bij meerderheid het besluit uit, dat tegen het oude geloof
niets meer mocht ondernomen worden; waar het nieuwe reeds was
ingevoerd, mocht dit tot het aanstaande concilie zoo blijven, doch
moest den Katholieken vrijheid van godsdienst worden toegestaan.
Het besluit van den rijksdag van 1526 werd opgeheven. De nieuw~
geloovige vorsten, bij wie de 14 Zuid-Duitsche rijkssteden zich
aansloten, protesteerden hiertegen; vandaar de naam "Prote~
stanten". Deze rijkssteden waren bijna alle Zwingliaansch. Om tot
een algemeen protestantsch verbond te komen tegen "de papisten
en hun boevenwerk" had op voorstel van Philips van Hessen te
Marburg (1529) een godsdienstgesprek plaats tusschen Luthe~
ranen en Zwinglianen (vooral over de Avondmaalsleer}, wat niet
tot een resultaat leidde 3. Philips zocht aansluiting bij Venetië,
Frankrijk en de Turken.
1 C a r d a u n s, Die Lehre vom Widerstandsrecht des Volkes ge gen
mässige Obrigkeit im Luthertum und Kalvinismus des XVI Jahrh., Bonn
2 J. K uh n, Die Geschichte des Speyerer Reichstages 1529, Lz.
3 W. K ö h 1 e r, Zwingli u. Luther. Ihr Streit über das Abendmahl I,

die recht1903 (kj.
1929. Lz. 1924.
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2°. Op den rijksdag te Augsburg (1530) was de keizer voor het
eerst na lange jaren weer aanwezig. vast besloten krachtig tegen
de Protestanten op te treden. Hij wilde eerst beraadslagen over de
hulp tegen de Turken; de Protestanten wilden deze echter niet
verleen en zonder concessies in de godsdienstige questie en daarom
kwam deze eerst in behandeling. De Protestanten wilden zich
rechtvaardigen: zij hadden zich niet van de Kerk afgescheiden.
maar waren alleen teruggekeerd tot het juister begrip der Schrift
en der Vaders en in dezen geest boden zij een geschrift aan. door
Melanchton opgesteld en door Luther goedgekeurd: de Augs~
burgsche belijdenis (Confessio Augustana) 1. Het eerste gedeelte
bevat in 21 artikelen de protestantsche leer. waarin zoo veel mogelijk
de overeenkomst. zoo weinig mogelijk het onderscheid met de
katholieke leer wordt aangegeven. De protestantsche leer bevat
niets ... quod discrepet a Scripturis vel ab Ecclesia catholica vel ab
ecclesia Romana. quatenus ex Scripturis nota est .... tota discussio
est de paucis quibusdam abusibus". die in het tweede deel worden
aangegeven (Communie onder één gedaante. celibaatswet. biechtdwang . vastenwet. kloostergeloften. bisschoppelijke macht). Zoo
ontbrak de eerlijkheid als basis voor vruchtbare onderhandelingen.
Ook Luther meent. dat men in geval van nood concessies kan
doen. die later niet gehouden behoeven te worden. als zij nadeelig
voor het evangelie zijn (voorbehoud van het evangelie; Grisar.
M. L. 347). Tegen de Weerlegging der confessio van Eck e.a.
schreef Melanchton zijn Apologie der confessie. - De keizer liet
wel het Edict van Worms hernieuwen. maar het was onuitvoerbaar
door den steeds sterkeren tegenstand der Protestanten. Lutheranen
en Zwingelianen. die zich op den rijksdag vaster aaneengesloten
hadden. Zij waren ook tot gewapenden tegenstand bereid. Vroeger
had Luther geleerd. dat men den keizer gehoorzaamheid verschuldigd is. hoogstens passief, nooit actief weerstand mag bieden
en verder het onrecht geduldig moet verdragen. Sedert 1531 is hij
van bloedig en tegenweer niet meer afkeerig.
In dat jaar sloten 7 protestantsche vorsten (o.a. die van KeurSaksen en Hessen) en 11 steden. waarbij zich later anderen aansloten, voor 6 jaar den Smalkaldischen bond, waarbij zij beloofden
elkander te zullen verdedigen. als iemand .. om het woord Gods"
zou worden aangevallen. Zoo stonden de Protestanten als poli~
1 H. Wen d t, Die Ausgb. Konfession, Halle 1927. Confessio Augustana.
Gedenkbuch. Lz. 1930. - E. B ö min 9 h a u s. Die Augsb. Konfession. Nach
vierhundert Jahren. St. d. Z. 120 (1931) 275.
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tieke macht tegenover den keizer en de Katholieken en was alles
voor den burgeroorlog gereed. De verbondenen zochten aan~
sluiting bij Frankrijk, Engeland, Denemarken, terwijl ook de katho~
lieke hertogen van Beieren uit afkeer tegen de Habsburgers met
hen samen gingen. Ook de Turken kwamen weer dreigend op~
zetten. Dit alles bewoog den keizer tot toegeven en bij den wapen~
stilstand (Anstand) van Neurenberg (1532) werd besloten, dat er
tot het aanstaande, binnen een jaar te beroepen concilie, niets tegen
de Protestanten zou geschieden.
3°. Intusschen had het Lutheranisme zich ook innerlijk georga~
niseerd in de landskerken 1. De vrijheid van onderzoek had een
babylonische verwarring veroorzaakt en de vrijheid van het evan~
gelie was voor niet weinigen een voorwendsel zich aan hun lusten
over te geven. Het bleek, dat de H. Geest de leiding der nieuwe
geloovigen niet op zich had genomen. "Er zijn zooveel sekten en
gelooven als hoofden..... Deze wil geen doopsel hebben, gene
loochent het Sacrament, een ander plaatst nog een wereld tusschen
deze en den jongsten dag.... er is geen hoofd zoo dom, of het
droomt van den H. Geest inspraken te ontvangen" (Erl. LIII, 342:
1525). "Onze Evangelischen worden zevenmaal erger dan zij
vroeger geweest zijn.... terwijl één duivel is uitgedreven, zijn
zeven ergere in ons gevaren, zooals te zien is aan vorsten, edel~
lieden, burgers en boeren.... Boeren, burgers en edellieden zijn
onder het licht des Evangelies gieriger, ijdeler en hoovaardiger,
zelfs tienmaal erger, dan zij onder het pausschap geweest zijn".
(1529.)
Luther had te veel inzicht om deze anarchie te tolereeren : dit
was zijn kracht boven de hem innerlijk verwante "Schwärm~
geister" . Zelf ontbrak het hem aan organisatorisch talent: hij was
meer demagoog dan volksleider. De eerste jaren vooral had hij
zich om eenige organisatie niet in het minst bekommerd: God zou
alles leiden. Het gezag der kerkelijke overheid had hij verworpen
en zoo bleef er niets anders over dan een beroep te doen op den
wereldlijken arm, den staat. De kerkelijke ontwikkeling der latere
M. E. maakte hem dit gemakkelijk (§ 148, 3°). "De Reformation
wurde den Fürsten und Magistraten anheimgestellt. So empfing sie
für die weitere Zukunft einen Rechtsboden und die Gewähr der
1 C. B u r k har t, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen
1524/45, Lz. 1879. - C. Se h I i n g, Die evangelischen Kirchenordnungen des
16 Jahrh., 1-111. Lz. 1902/09; Gesch. der protestantischen Kirchenverfassung,
B. 2 1914. - H. R ü c k e r t, Die Verfassung der evangelischen Landeskirchen
Deutschlands, Lz. 2 1929.
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Dauer. aber notwendig folgte auch ihre Zersplitterung in einzelne
Landeskirchen und ihre Abhängigkeit von Staat und Obrigkeit"
(Harnack. M. L. 94). Zoo ontstonden de landskerken. van elkaar
onafhankelijk en ieder voor zich staande onder de wereldlijke over~
heid van het land. die tot de 20ste eeuw in Duitschland zijn blijven
voortbestaan. Zij berusten op het princiep (meer volgens den ge~
dachtengang van Melanchton dan van Luther): de vorst of de
magistraat der rijkssteden heeft het bestuur over de kerkelijke
gemeenten en goederen. benoemt de predikanten. maar heeft ook
het recht en den plicht slechts eenerlei prediking in zijn land te
dulden. dus te beslissen. welk geloof de onderdanen moeten volgen.
gelijk het later geformuleerd is: Cuius regio. illius et religio (Wien
het land behoort. hem behoort ook de godsdienst). De vorsten be~
hooren in godsdienstige aangelegenheden echter naar de predi~
kanten te luisteren.
Ook hier is een zekere tragiek. Aanvankelijk had Luther een absolute scheiding
tusschen de geestelijke en wereldlijke orde geleerd 1. Het rijk van Christus is
geheel innerlijk; de staat heeft zich alleen met de uiterlijke handelingen der
menschen te bemoeien. Dikwijls had hij zich scherp over de hebzucht en fouten
der vorsten uitgelaten. Nu moeten zij de Kerk redden. Reeds in 1526
vermaant Luther den keurvorst Johan van Saksen. dat hij "de afgodendienaars zal aangrijpen". Verschillende godsdienstoefening zou "oproer en
samenzwering" veroorzaken. "Op één plaats moet ook slechts eenerlei
prediking zijn" (Er!. LIII. 367). Hij dringt op een visitatie aan en deze heeft
in 1527 plaats, later ook elders. De keurvorst vaardigde een instructie uit,
waarvoor Luther een voorrede schreef, waarin hij theoretisch nog een zekere
zelfstandigheid der kerk wil handhaven. De visitatoren hadden tot taak de
papistische elementen uit kerk en school te verwijderen en omtrent de kerkelijke
goederen een regeling te treffen. Deze werden bestemd voor cultus-. school- en
armwezen, "maar ook niet weinig vloeide in de vorstelijke schatkisten"
(Hermelink. 136). "Ieder wil vet worden van het rooven en stelen der kerkelijke
goederen". meent Luther. - Het ambt der visitatoren was voorbijgaande; vast
werden aangesteld de superattendenten, om toe te zien op de leer, levenswandel
en ambtsvervulling der predikanten. Misbruiken moesten zij bij den vorst aanbrengen. Later was in de meeste landskerken het consistorium het bestuursorgaan
onder den vorst.
Met de visitatie hangt samen de uitgave door Luther van den grooten en
kleinen Katechismus (1529). de eerste voor de predikanten. de tweede voor
de geloovigen. De kleine is een meesterstuk van volledige helderheid; de
karakteristieke leerstellingen van Luther treden weinig op den voorgrond en
hij is niet polemisch. Op de wet wordt naast de heilsprediking meer de nadruk
gelegd. De katechismussen werden in 1580 als symbolische boeken in het
Konkordienboek opgenomen. Katechismussen waren ook in den katholieken tijd
1 K. M ü II e r. Kirche. Gemeinde u. Obrigkeit nach L.. Tüb. 1910. F.
Kat ten bus c h, Die Doppelschichtigkeit in L.s Kirchenbegriff,
1929.E. Bra n den b u r g. L.s Anschauung v. Staat u. Gesellschaft. Halle. H. Jo r dan. L.s Staatsauffassung. Mn. 1917. - Th. P a u I s. L.s Auffassung
von Staat und Volk, Lz. u. Bonn 1925. - I. Sc h ö ff e I, Luthertum u. soziale
Frage, Lz. 1931.
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in gebruik. maar Luther bevorderde toch wel indirect het katechismusonderricht
bij de Katholieken. Van katholieke zijde zou spoedig de niet minder voortreffelijke
katechismus van Canisius verschijnen.

De Luthersche landskerken werden steeds meer dwangkerken.
"Es entstand eine staatliche Zwangskirche. die Anderskonfessio~
nelle auswandern hiess. Schwärmer vertrieb und Ketzer an Leib
und Leben strafte" (Aner. 75). Niet alleen mochten volgens
Luther katholieke godsdienstoefeningen niet meer geduld worden
en moesten de Katholieken, die hun geloof trouw bleven. het land
verlaten, maar hij meent (sedert 1530) ook. evenals Melanchton
en Calvijn. dat ketters, met name de Wederdoopers. aan "Meister
Hans", den beul, moeten worden overgeleverd. Niet alleen als
ketters zich aan oproer jegens den staat schuldig maken, maar ook
reeds om principieele afwijking van zijn leer; als zij leeren "dat
onze doop en prediking niet christelijk zijn en dus deze kerk niet
christelijk is". (Aldus Melanchton in een officieel advies aan den
keurvorst van Saksen (1530), door Luther onderteekend ). En inder~
daad zijn in protestantsche streken in dezen tijd verschillende
ketters ter dood gebracht. (Paulus, Protestantismus und Toleranz
im 16 Jahrhundert. 1911, 32 vlg. 40 vlg.) In 1520 had hij nog
geleerd "Ketters verbranden is tegen den wil des H. Geestes (W.
VII, 139; 439). "Men moet de ketters met de H. Schriften, niet
met vuur overwinnen" (W. VII. 139). Niet de overheid, "maar
Gods woord moet strijden" (1523; XI, 267). De zachtmoedige
Melanchton prees nog jaren later (1554) de terechtstelling van
den "ketter" Servet "als een vroom en gedenkwaardig voorbeeld
voor het geheele nageslacht."
De reactie is voltooid met de Augsburger confessio, (sedert 1555
symbolische waarde), welke met de andere symbolische geschriften
de leer bevat, die in de landskerken gevolgd moet worden. Daar~
mee is de leerdwang in de landskerken compleet. De vorsten
moeten het geloof handhaven volgens de interpretatie van Luther.
De tegenstelling is wel groot met de vrijheid van onderzoek, die hij nog geen
10 jaren geleden zoo luide had verkondigd. In plaats van den éénen te Rome
zijn er nu evenveel "tyrannen" gekomen als er vorsten zijn; de plaats van den
Paus te Rome is ingenomen door "den paus van Wittenberg", zooals men
Luther tijdens zijn leven reeds noemde. Luther zegt het zelf: "Wie de Witten~
berger school veracht. hij is een ketter en een slecht menseh; want God heeft in
deze school zijn woord geopenbaard" (Tischreden. Weim. A. IV. nr. 5126). De
protestant Paulsen schrijft: "Tot weerlegging der ketters heeft men een norma
fidei noodig en wel een levende, van geval tot geval beslissende. Het princiep
van 1521 (Worms): door geen gezag op aarde het geloof zich te laten voor~
schrijven, is anarchistisch. Daarbij kan geen "kerk" bestaan, met examen doctrinae
der candidaten en visitatie der geestelijken. Dat zagen ook thans de Reformatoren
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In en zoo bleef hun. als zij een .. kerk" wilden. niets anders over dan hun eigen
gezag te steIlen in plaats van dat des pausen en der concilies. AIleen een
gewichtig punt is in hun nadeel: tegen den lateren Luther kan men zich altijd
op den Luther van Worms beroepen. Luther als paus: het blijft toch een
eigenaardig schouwspel en wie een paus noodig heeft. hem zal wel altijd aan
te raden zijn. zich aan den echten te Rome te houden .•.. Maar er is nu eenmaal
een antinomie in den oorsprong der protestansche kerk gelegd. nl.: er kan geen
aardsch gezag in zaken des geloofs zijn en er moet zulk een gezag zijn"
(Gesch. des gelehrten Unterrichts 1 2 • 213).

Zoo heeft tenslotte Luther voor zich alleen het vrije onderzoek
opgeëischt om het anderen zoo kras mogelijk te weigeren 1. Het
werd voor hem een leuze om zijn opstand tegen de Kerk te recht~
vaardigen. niet een princiep. om ten opzichte van anderen te
worden toegepast. Maar bij gelegenheid blijft hij er zich toch altijd
op beroepen. - De belijdenisdwang op zulk een onzekere basis
veroorzaakte in de Luthersche kerken zelf eindelooze twisten.
Maar het handhaven van een leergezag heeft toch nog lang het
positieve Christendom bij de Lutheranen bewaard.
Ook op het gebied van zijn hoofddogma. de solafidesleer. treedt
bij Luther een reactie in. Niet. dat hij het ooit gelijk Melanchton
praktisch heeft prijsgegeven. Doch de prediking van het zalig~
makende geloof zonder de werken had een libertijnsche strooming
ontketend en de visitaties brachten schrikwekkende toestanden
aan het licht. veel erger dan onder Rome. Verschillende ernstige
mannen begonnen zich van hem af te wenden "Wenn auch die
evangelischen Fürsten und Magistrate Tausende im Handum~
drehen gewannen. so ging doch an vielen Orten ein Teil der Besten
verloren" (Harnack. M. L.. 88). Luther werd voorzichtiger met zijn
prediking van de vrijheid van den christenmensch; in plaats van
zijn hyper~spiritualistisch princiep. dat de liefde de geloovigen van~
zelf tot goede werken aanspoort. wat slechts bij weinigen het geval
is. stelt hij veel sterker de motieven van vrees en boete op den
voorgrond.

§ 161. Verdere uitbreiding van het Protestantisme onder
bescherming van den Smalkaldischen bond tot den dood
van Luther (1532--46).2
10 • De eerstvolgende jaren vertoonen een steeds voortgaande
protestantiseering van Duitschland onder bescherming van den
1 N. P a u I u s. L. u. die Gewissensfreiheit. Mn. 1905; Protestantismus u.
Toleranz im 16. Jahrh .• Fr. i. B. 1911 (k). - 2 Wa c h ter s, 202-331.
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Smalkaldischen bond 1. In 1534 werd W u r ten b erg met geweld
hervormd; eveneens Po mme ren. In hetzelfde jaar hadden de
Wederdoopers "het rijk van Sion" te Munster gesticht. Sedert den
val van Munster (1534) werden de Doopersche en Zwingliaansche
elementen meer onder het Lutherdom gebracht. Door de Witten.,.
berger Condordia (1536) vereenigden zich nader de Lutheranen en
de Zwingliaansch gezinde Opperduitsche steden. In 1539 werden
het hertogdom Sak sen (na den dood van hertog Georg) en het
keurvorstendom Bra n den b u r g (onder Joachim 11 (1535-71);
zijn vader Joachim I. de broeder van Albrecht. den a.b. van Mainz.
was een tegenstander van Luther geweest). geprotestantiseerd. het
laatste met behoud van vele katholieke ceremonies; in 1547 het
hertogdom M e c kie n b u r g. In al deze landen namen de vorsten
de reformatie ter hand. Albrecht van Brandenburg. de a.b. van
Mainz. gaf voor geld verlof in zijn bisdommen Halberstadt en
Maagdenburg het Protestantisme te prediken; later kwam hij tot
een ernstiger levensopvatting en meer katholieke gevoelens. Een
andere Brandenburger. bisschop van Riga. saeculariseerde dit bis.,.
dom. waardoor de reformatie in Lijfland begon. In 1542 werden de
bisdommen Naumburg en Meissen protestantsch gemaakt. Franz
von Waldeck. die de bisdommen Munster. Minden en Osnabrück
bezat. werd lid van den Smalkaldischen bond en liet Osnabrück
protestantiseeren (1543). Een zeer groot gevaar dreigde. toen Her.,.
mann von Wied. a. b. van Keu I en (ook metropolitaan van
Utrecht) en keurvorst. een wereldschgezinde en onbeduidende
persoonlijkheid. zich tot het huwelijk geroepen gevoelde en zijn
aartsbisdom wilde protestantiseeren en als wereldlijk gebied be.,.
houden (1543). Zijn pogingen stuitten af op het verzet der stads.,.
regeering en der geestelijkheid (Gropper. Canisius). die door den
keizer werden gesteund. Hermann werd afgezet en Keulen voor het
Katholicisme behouden. Eveneens gevaarlijk. ook voor de Neder.,.
landen. was het streven van den hertog van Jülich.,.Cleve. in zijn
land het Protestantisme in te voeren (1543); hij werd door het
gewapend optreden van den keizer gedwongen van zijn plannen af
te zien. De hertog Hendrik van Brunswijk.,.Wolffenbüttel, het hoofd
der katholieke verdediging in Noord.,.Duitschland. tegen wien Luther
zijn geschrift .. Wider Hans Worst" gericht had. werd door den
keurvorst van Saksen en Philips van Hessen van zijn land beroofd
( 1542) . dat geprotestantiseerd werd. Tegenover deze geweld.,.
1

Fr. P r ü ser. England u. die Smalkaldener 1535/40. Lz. 1929.
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dadige hervorming van zoo groote gebieden bleven de katholieke
vorsten lijdelijk toezien; de keizer werd in beslag genomen door
voortdurende oorlogen met de Turken en met Frans I. die de
Turken en de protestantsche vorsten steunde; den bisschoppen
ontbrak het aan geloofsijver en moed. Zoo was bij den dood van
Luther de volkomen afval van Duitschland te vree zen : NoordDuitschland (behalve het Westen) was reeds bijna geheel pro testantsch; in Duitsch-Oostenrijk waren de godsdienstige toestanden
ongunstig. terwijl het Protestantisme in Zuid-Duitschland. Bohemen
en Hongarije belangrijke vorderingen gemaakt had. Doch zoowel de
politieke als de godsdienstige verhoudingen namen een gunstiger
wending. de eerste door den afval van Philips van Hessen van den
Smalkaldischen bond. de laatste door de opening van het concilie
'van Trente.
2°. Philips. de ziel en de machtigste vorst van den Smal kaldischen bond. had zijn oog laten vallen op de 17 jarige dochter
van een hofdame. die echter alleen toestemming tot een wettig
huwelijk van haar dochter wilde geven. Philips zond nu Butzer
naar Luther en Melanchton om hun toestemming te vragen. haar
naast zijn echtgenoote tot wettige vrouw te nemen (1539). In de
aan Butzer meegegeven instructie beriep hij zich op vroegere uitlatingen van Luther. op zijn gewetensnood (dat hij anders geen
zedelijk leven zou kunnen leiden) en hij dreigde bij weigering zich
tot den keizer te zullen wenden om dispensatie in de rijkswet. die
de doodstraf op bigamie stelde. Luther en Melanchton hadden
inderdaad meermalen verklaard de bigamie 1 niet strijdig met· de
H. Schrift en ongeoorloofd te durven noemen (§ 156. 5°). Ook
aan Hendrik VIII van Engeland had L. daarom aangeraden een
dubbelhuwelijk te sluiten.
Van Protestantsche zijde beroept men zich soms op kard. Cajetanus. die ook
in de aangelegenheid van Hendrik VIII de bigamie voor geoorloofd zou gehouden
hebben. Cajetanus heeft echter alleen getwijfeld. of de polygamie tegen het
natuurrecht is en in de H. Schrift door een dUidelijken tekst verboden wordt.
Hij ontkent niet het kerkelijk verbod en dat dit terecht gegeven is. In de eerste
punten heeft hij gedwaald en zijn meening wordt door geen enkelen theoloog
gedeeld. En zelfs voor bedreiging met een schisma zijn de Pausen nooit afgeweken van de handhaving dier huwelijkswet.

Als antwoord ontving Philips een door Luther. Melanchton en
Butzer onderteekend stuk. ..dat het geweten recht kan staan. als
de landgraaf van de goddelijke dispensatie gebruik maakt". Maar
1 W. R 0 c k weIl. Die Doppelehe des Landgrafen Ph. v. Hessen. Marburg
1904. - H. E els. The attitude of Martin Bucer towards the bigamy of Philipp of
Hesse. Lo. 192'h
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het moet "een gewetenshuwelijk" zijn en geheim blijven om geen
ergernis te geven. In Januari 1540 vond het dubbelhuwelijk plaats
in tegenwoordigheid van meerdere predikanten en hooge ambte~
naren. Luther ontving van den graaf een zending wijn en ook
Käthe kreeg geschenken. Spoedig werd de zaak natuurlijk rucht~
baar; vele Protestanten waren ontstemd en men begon te vreezen
voor de rijkswet. Luther - als andere theologen - schreef nu den
graaf, dat hij zou ontkennen een huwelijk gesloten te hebben; want
hij had hem slechts een biechtraad gegeven. die geheim moest
blijven. Van een biechtgeheim is natuurlijk geen sprake. Niet alleen
had Philips geen biecht gesproken. maar ook bij een biecht zou
wel Luther. niet Philips tot het biechtgeheim verplicht geweest zijn.
Ook op een conferentie te Eisenach verdedigde Luther. dat de
landgraaf moest ontkennen. "Wat zou het zijn. als men om best~
wille en de christelijke kerk een goede sterke leugen doet 1" Ook
elders heeft Luther herhaaldelijk geleerd en toegepast. dat een nut~
of noodleugen geen zonde is. zelfs goed kan zijn (Grisar. M. L.
469). Philips bleef echter hardnekkig weigeren zijn huwelijk te
ontkennen en wendde zich tot den keizer om straffeloosheid te
verkrijgen. Deze werd hem toegestaan. als hij zich in den te ver~
wachten oorlog met Jülich-Cleve neutraal houden zou. Omdat
Philips zich hierdoor practisch terugtrok uit den Smalkaldischen
bond. verloor deze zijn sterksten steun. Ook Maurits van Saksen
(1541-53). een berekend politicus en op godsdienstig gebied vol~
komen onverschillig. wendde zich met zijn schoonvader Philips van
den Bond af. Onder de vorsten begon bovendien twist te ontstaan
over den katholieken buit.
3°. Paulus 111 was ernstig tot werkelijke reformatie besloten.
benoemde verschillende voortreffelijke kardinalen en had voor
1537 een algemeen concilie te Mantua beroepen. Ook de Protestanten werden uitgenoodigd. onder voorwaarde. dat zij het gezag
des Pausen erkenden. Zij wezen het concilie heftig af en als tegenhanger stelde Luther de zg. Smalkaldische artikelen op en Melanch~
ton zijn De potestate et primatu Papae (1537). welke geschriften
later symbolische waarde verkregen. Bij de dreigende en steeds
groeiende macht der Protestanten is het verklaarbaar. dat de keizer
nog steeds langs vredelievenden weg overeenstemming zocht,
waartoe dienen moesten de zg. Godsdienstgesprekken 1 tusschen
eenige katholieke en protestantsche woordvoerders. De hoop van
1 L. Pas tor. Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung
Karls V. Fr. i. B. 1879 (k).
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Karel was wel. dat de katholieke theologen de protestantsche
zouden weerleggen. In Rome verwachtte men, en terecht, er weinig
heil van, maar de Paus zond een afgevaardigde om zijn goeden wil
te toonen. Het eerste Godsdienstgesprek begon te Hagenau (1540).
en werd voortgezet te Worms en later op den rijksdag van Regens~
burg (1541), waarbij de pauselijke legaat, de edele en milde kardi~
naaI Contarini, tegenwoordig was. Als grondslag der bespreking
diende het zg. Liber Ratisbonnensis (23 artikelen), in hoofdzaak
het werk van Gropper na besprekingen tusschen hem en Butzer. De
gemeenschappelijke leerstellingen waren op den voorgrond geplaatst,
de verschilpunten zoo zacht mogelijk voorgesteld. Buiten verwach~
ting kwam men bij de rechtvaardigingsleer tot overeenstemming in
een eenheidsformule, door een dubbele gerechtigheid aan te nemen:
naast de inhaereerende, innerlijke gerechtigheid, welke volgens de
katholieke leer ons door de genade van Christus geschonken wordt,
is tot volkomen vernieuwing nog een hoogere noodig, de gerechtig~
heid van Christus, welke den mensch door zijn geloof geschonken
en aangerekend wordt. Zij was afkomstig van den Nederl. theoloog
Pigghius, werd door diens leerling Gropper verdedigd en was na
eenigen tegenstand ook door den pauselijken nuntius Morone goed~
gekeurd. Zij werd echter zoowel door Rome als door Luther ver~
worpen en aan het Interim (1541), waarbij de keizer voorschreef,
dat beide partijen zich aan de artikelen tot een algemeene of
nationale synode zouden houden, stoorde men zich niet. De
beraadslagingen waren op een volkomen mislukking uitgeloopen.
4°. Luther was in de latere jaren meer op den achtergrond ge~
raakt. ,,11 s'assied dans Ia vie assez pesamment. Marié, il a des
plaisanteries épaisses, de gros mari vulgaire.... Installé dans son
ancien convent que I' électeur lui a donné comme résidence, il y vit
banalement, au milieu des cris, des tracas, des langes qui sèchent et
des souillures d' enfants (waaraan hij soms zeer drastische verge~
lijkingen ontleent in godsdienstige zaken). C' est un hom me, un gros
homme qui s'alourdit, s'épaissit, prend du ventre. L'Augustin ardent
aux yeux de flamme, I'Augustin des estampes de 1520 est loin"
(Febvre, 278). De vorsten hadden de leiding der kerkelijke zaken
in handen genomen.
Melanchton zelfs was innerlijk van hem vervreemd. In de eerste
uitgave der Loci communes (1521) had hij een systematische
samenstelling van Luther's leer gegeven, waarin hij deze geheel tot
de zijne maakt. (Statim post ecclesiae auspicia per Platonicam philo~
sophiam christiana doctrina labefacta est.... Omnia quae eveniunt,
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necessario juxta divinam praedestinationem eveniunt: nulla est
voluntatis nostrae libertas. Quae alii sacramenta, nos signa appel~
lamus testimonia divinae voluntatis erga te sunt: sine signo justi~
ficari potes, modo credas. Duo sunt signa .... baptismus et parti~
cipatio mensae dominicae.) Maar reeds het huwelijk van Luther
had hem eenigszins pijnlijk getroffen: nog meer bracht Erasmus'
krachtige verdediging van den vrijen wil hem tot nadenken. Hij
ziet ook het steeds meer veld winnende libertinisme, hetwelk
er zich op beroept. dat de kinderen Gods geen goede werken ter
zaligheid noodig hebben. In zijn omwerking der Loci communes van
1535, nog meer in die van 1544, is hij synergist: hij leert de mede~
w€.rking van den wil met Gods genade. Hij neemt een voorbereiding
aan van den kant der menschen op het geloof: de boete: in de
rechtvaardiging zelf kan de mensch Gods genade aannemen of
afwijzen. Hij neemt een praedestinatie aan na vooruitgeziene ver~
diensten. In één woord: in het kapitale punt van de rechtvaardi~
gingsleer is hij practisch katholiek en geeft hij Luther' s "ontdekking"
prijs. En zijn opvatting zal in het latere Lutheranisme die van
Luther veelal verdringen: zij is de "populaire voorstelling" (van
Rhijn, 1). - In tegenstelling ook met Luther' s willekeur in de
interpretatie der H. Schrift, om in de H. Schrift slechts te vinden,
wat met het religieuse gevoel overeenkomt, legt Melanchton den
nadruk op de letter der H. Schrift. Deze bevat voor hem een vaste
geopenbaarde waarheid, wier inhoud (de zuivere leer) in de sym~
bolische boeken vastgelegd wordt. Hij vindt "de ware leer" ook in
de oud~kerkelijke symbolen en de Vaders: daarom moet men met
de traditie in overeenstemming blijven. Om de theologie te systema~
tiseeren neemt hij zijn toevlucht tot Aristoteles en knoopt daarmee
weer aan bij de middeleeuwsche scholastiek. (F. Wiegand, Dogmen~
geschichte des Mittelalters, 125-27: Dogmengeschichte 111. 7179). "Luther und Zwingli haben den Grund zu einem neuen reli~
giösen Leben gelegt. Auf sie geht der Protestantismus in seinem
wesentlichen Bestande zurück. Dagegen war es die Aufgabe von
Melanchton und Cal vin die stürmische Zeit zu beruhigen, an die
Vergangenheit wieder anzuknüpfen und neue Formen und Ord~
nungen zu schaffen, wie sie die Kirche für ihr tägliches Leben
brauchte. Ihnen also, nicht in ers ter Linie den beiden Bahnbrechern
verdankt darum der Protestantismus den theologischen Ausbau
seiner Lehre und den Abschluss seiner Dogmenbildung" (Wiegand,
71 ). Luther zag het gevaar van Melanchton' s humanistisch~philo~
sophische richting, doch bleef den onmisbaren vriend hoogachten.
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Heftige beroering verwekte de a n tin 0 mis t i s c hes t r ij d
(1537). Agricola, vroeger een vriend van Luther en een van zijn

meest gezagvolle theologen, ijverde tegen de waarde, die men
aan de wet toeschreef; men moest haar aan het volk niet preeken ;
zij werkte niet ware boetvaardigheid, maar alleen dood en ver~
doemenis. Hij wilde slechts bekeering uit boetvaardigheid en liefde.
Dit kon tot gevaarlijke consequenties leiden, en heftig werd hij
door Luther bestreden, die echter toch toegeven moest, dat hij bij
het begin van zijn optreden ook zulke uitdrukkingen gebruikt had
als thans de antinomisten. Doch toen was het een andere tijd
geweest: toen hadden de gewetens troost noodig, thans echter
vreesaanjaging (Aner, 76).
5°. Het was geen verheffend schouwspel, dat het protestantsche
Duitschland bood: overal verwarring, verval van kerken, scholen,
armenverzorging, geloof en zeden. Terneergeslagen en verbitterd
over hetgeen hij zag, verliet Luther in Juli '45 Wittenberg. "Slechts
weg uit dit Sodoma". Met de grootste moeite gelukte het, hem te
doen terugkeeren. Dikwijls sprak hij in latere jaren over zijn dood.
Maar nu en dan vlamde de oude strijdlust weer geweldig op o.a.
in verschillende heftige geschriften tegen de Joden, de Sacramen~
tariërs, het onvoltooid gebleven Tegen de ezels van Parijs en
Leuven. Dan wordt in 1545 het concilie van Trente geopend, dat
de Kerk en het pausschap met nieuw leven zal bezielen. Luther voelt
reeds den dood naderen, maar nog eenmaal verzamelt hij zijn
krachten, om zooals hij aan Amsdorf schrijft, als Samson het laatste
wraakgericht over deze Philistijnen te voltrekken en als in razernij
slaat hij los op den Paus in Das Papsttum vom Teufel gestiftet
( 1545), versierd met drastische, de grenzen van het liederlijke
naderende afbeeldingen van Cranach.
"Der allerhölligste Vater, Sanctus Paulus tertius", "Der greuliche Greuel zu
Rom, der sich Papst nenne", "Dannach sollte man ihn selbst, den Papst, Cardinal
und was seiner Abgötte und päpstlicher Heiligheit Gesindle ist, nehmen, und
ihnen als Gotteslasteren die Züngen hinten am Hals heraus reissen, und an den
Galgen annageIn und der Riegen (Reihe) her, wie sie ihr Siegel an den Bullen
in der Riege hcrhangen.... Dannach licsse man sic ein Concilium halten am
Galgen ader in der Hölle untcr allen Teufeln". "Wohlan, wenn ich Kaiser wäre,
wüste ich wohl, was ich thun woIlt: die lasterlichen Buben allesampt, Papst,
Cardinal, und alles Päpstlich Gesind zusammen kuppeln und gürten und gen
Ostia führcn ; dasclbs ist ein Wasserlein, das hcisst latcinisch Marc Tyrhaeum ...
Daselbst woIlt ich sie sauberlich einsetzen".

In Februari 1546 overleed hij plotseling te Eisleben aan zijn hart~
kwaal. Hij had zich daarheen begeven om een twist der graven van
Mansfeld te beslechten en er nog eenige malen gepredikt. Volgens
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verschillende getuigenissen, wier geloofwaardigheid men moet aannemen tot het tegendeel bewezen is, waren zijn laatste woorden
gebeden en verzuchtingen uit de H. Schrift 1.
Over Luthers afsterven zijn legenden in omloop gebracht. Katholieken zoowel
als Protestanten hebben zich in de 16e eeuw aan de nagedachtenis hunner
tegenstanders bezondigd. Van beide zijden schreef men aan op den voorgrond
tredende tegenstanders een gewelddadig uiteinde toe, als straf voor hun zonden
o.a. zelfmoord, vermoording door vijanden of vrienden, een afschuwelijke ziekte,
plotseling sterven onder gruwelijke omstandigheden, ingrijpen van den duivel;
Luther zelf had een lange lijst van tegenstanders, die zulk een gewelddadigen
dood gestorven zouden zijn en in zijn preeken maakte hij daarvan een dankbaar
gebruik. Zijn aanhangers volgen zijn voorbeeld. Eck laten zij door den duivel
bezeten sterven .. zonder alle verstand als een stuk vee"; van Emser zeide Luther
reeds tijdens diens leven, dat hij plotseling gedood was .. door vurige pijlen en
lansen des duivels"; Albert Pigghius zou zich gezelfmoord hebben; Hofmeister
zou hebben uitgeroepen .. ik ben des duivels naar ziel en lichaam"; Fabri .. het
is te laat, het is te laat"; Canisius werd op den preekstoel plotseling stom of
bekeerde zich tot Luther. Ignatius vond een afschuwelijk einde. Van Bellarminus
werd zeven jaar voor zijn dood geschreven, dat hij op een helschen vurigen
bok weggevoerd werd en daarmee soms nog door de lucht reed en een gruwelijk
weeklagen liet hooren. Zoo is het te verklaren, dat ook soortgelijke verhalen bij
de Katholieken omtrent Luther in omloop kwamen, bv. dat hij zich zou gezelfmoord hebben, dat hij door den duivel was omgebracht, dat zijn lijk verdwenen
en door den duivel weggevoerd was. - Dat Luther op den vooravond van zijn
dood op den muur de woorden schreef .. Pestis eram vivus, moriens ero mors tua,
Papa", is niet bewezen. Wel komen soortgelijke uitdrukkingen herhaaldelijk
bij hem voor.
6°. Luthers persoonlijkheid 2. Luther is ongetwijfeld een machtige persoonlijkheid, een man van geweldige kracht, een titanische natuur, die den verwoestenden storm teger.. Rome ontketende. De andere hervormers zijn ten slotte
allen zijn epigonen. Hij is een gemoedsmensch. Uit zijn rijk en diep gemoed
welt een onuitputtelijke stroom van gedachten en gevoelens op: van religiositeit
en mystiek, van teederheid en zachtheid, maar ook van zinnelijkheid, toorn en
haat. En onovertroffen meester van het woord weet hij ook bij zijn hoorders
die gevoelens te wekken. Hij is een scheppende geest, doch mist volkomen de
gave zijn gedachten speculatief te bewijzen en systematisch te ordenen. Daarom
zijn zijne geschriften .. voller Unausgeglichenheiten und Wiedersprüchen" (Wolft
Studien zur Luthers Weltanschauung, 1920).
Was hij een godsgezant? Luther zelf dwingt ons tot deze vraag, want hij is
opgetreden als een .. hervormer" van de kerkelijke leer en van het zedelijk leven.
Herhaaldelijk heeft hij zich zulk een goddelijke zending toegeschreven; vooral
zijn hoofddogma, de solafidesleer, meent hij door openbaring ontvangen te
hebben ... Door zijn genade heeft mij God deze leer geopenbaard" ... Ik heb haar
door openbaring .... dat ontken ik niet". ..Door openbaring Gods ben ik als
een tegenpaus beroepen" ... Zij moeten onze leer, die Gods woord is, gelijk de
H. Geest haar door onzen mond verkondigt, in eere houden". In een preek van
1531 zegt hij: .. dat God door mij tot u spreekt". Op zijn grafmonument te
Wittenberg staat geschreven .. Durch Gottes Einsprachen bekehrt und durch sein
Wort berufen". In de eerste jaren heeft hij een geweldigen strijd om zich daarvan
te overtuigen. Toen sprak hij tot zichzelven : .. Gij hebt het evangelie gepredikt.
1
2

N. P a u I us, L.s Lebensende, Fr. i. B. 1898 (kj. Wa c h ter s. 335 vlg.

Wa c h ter s, 329-334.
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Wie heeft u dat bevolen 1 Wie heeft u beroepen zoo op te treden. als geen
mensch in geheel het verleden het gedaan heeft? Wat. als het God mishaagde
en gij de verantwoording zoudt dragen voor de zielen. die verloren gaan 1"
(1521). "Hij (de duivel) heeft me dikwijls zoo beangstigd. dat het zweet mij
uitbrak. tot ik hem zeide: Ga weg en maak mijn God verwijten. die mij bevolen
heeft naar den Christus te luisteren". "Ik heb geen zwaarder aanvechtingen gehad
dan wegens mijne prediking". "In deze aanvechtingen ben ik dikwijls in de hel
gegaan. tot God mij teruggeroepen en gesterkt heeft. dat het Zijn woord en leer
is. doch het kost veel. vóór iemand tot dezen troost komt"'. (Citaten Grisar. L. 111.
403 vlg. Vgl. verder 111. 1090: Sendungsidee).
Maar met zijn geweldige wilskracht en andere vroeger (§ 156. 4°) genoemde
middelen (het zendings- en heilszekerheidsbewustzijn hangen eng te samen) weet
hij zich over zijn angsten heen te zetten. "Ik ben zeker en ik wil het zijn".
herhaalt hij dikwijls. Het verhaal. dat hij op een avond den mooien sterrenhemel
aanschouwende. treurig tot Catharina zeide: "Deze hemel is niet voor ons",
wordt door niets gewaarborgd. Zijn onverzettelijkheid en trots verdubbelden
juist in de moeilijkheden zijn kracht: "Wat ik leer en schrijf moet blijven staan.
al moet ook heel de wereld daardoor bersten" (1525). Ook het succes van zijn
werk kon hem in de overtuiging sterken. dat het van God was: een mensch
alleen kan niet zooveel tot stand brengen. Van den anderen kant deed zijn
mysticisme hem ook in de overal ontstane ontevredenheid en in de tegenwerking
en bestrijding Gods hand zien. daar Christus zegt: "Ik ben gekomen om het
zwaard te brengen". Bij hem heerscht "zalige onvrede. oproer en rumoer. doch
de stille. onbestreden heerschappij van het pausschap in sommige landen is een
teeken. dat het de leer des duivels is". - In den loop der jaren weet hij zich
in zijn zendingsbewustzijn steeds meer in te werken.
Hij stelt meermalen den eisch. dat de prediker eener nieuwe leer zijn zending
bewijze (Grisar lIl. 758-764). En daarom beroept hij zich voor zijn zending
meermalen op wonderen: talrijke malen werd zijn leven gered. als de papisten
hem wilden vergiftigen. of den kansel hadden doorgezaagd. Ook de verschijning
van monsters bij zijn optreden wijst op iets bovennatuurlijks. Met betrekking tot
de macht. zelf wonderen te verrichten. is hij zeer voorzichtig: deze wondermacht
is gebonden door een wijze oeconomie en hij heeft zelf gebeden. dat God hem
die gave niet zou verleenen. "Anders zouden de Papisten zeggen: de duivel
doet het door hem" of elders "opdat ik mij niet te veel verheffe". Doch ofschoon
hij zich herhaaldelijk op de bovengenoemde wonderen beroept. schrijft hij er
ten slotte niet al te groot gewicht aan toe. en zegt hij bv. soms. dat wonderen
niet noodig zijn; alleen waren zij goed voor de heidenen. Als bewijzen zijner
zending beroept hij zich ook op natuurlijke titels: zijn doctoraat in de theologie.
de opdracht der overheid. om te prediken. Tenslotte is hij er toe gekom'en zich te
beroepen op het prediken der waarheid. als het kenteeken zijner zending: "Ik
ben zeker dat ik geroepen ben. en de waarheid predik. Ik wil niet. dat mijn leer.
door iemand beoordeeld worde. zelfs niet door de Engelen". Maar het moest
natuurlijk juist bewezen worden. dat hij de waarheid predikte.
Luther kan niet een godsgezant zijn. omdat hij niet de waarheid verkondigde
en geen vruchten van heiligheid kweekte. Zijn leer is in strijd met de H. Schrift
en de traditie en daarom door de Kerk veroordeeld (Van Noort. PottersMulders. passim). Haar innerlijke onhoudbaarheid blijkt ook daaruit. dat zelfs
vele Lutheranen de twee hoofdprinciepen. de solafidesleer en het vrije onderzoek
hebben prijsgegeven (§ 156. 4°; 160. 3°). Evenmin heeft zij een dieper godsdienstig en zedelijk leven gewekt. Luther is niet krachtig tegen den stroom des
bederfs ingegaan; hij heeft dit integendeel eerder bevorderd. Zijn solafidesleer.
met haar quietistische tendenz. mist een krachtigen prikkel ten goede; zij kan
zoo gemakkelijk een excuus voor de zonde worden. Eerst toen Luther in plaats
van op de christelijke vrijheid meer den nadruk begon te leggen op de ver·
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plichtingen. die de mensch jegens God te vervullen heeft. werd de toestand beter.
dank zij de vele elementen. die Luther uit zijn katholieken tijd bewaard had en
krachtig tot uiting bracht (§ 156. 5°; 160. 3°).
En welk een afstand tusschen Luther in zijn persoonlijk leven en de hervormers.
die de katholieke Kerk vereert! Het ontbreekt hem niet aan groote en sympathieke
eigenschappen. waardoor het ons begrijpelijk wordt. dat zijn vrienden met hart
en ziel aan hem hingen. Hij is onvermoeid in den arbeid en het is onbegrijpelijk.
hoe een man. te midden van zooveel strijd en zorgen en onophoudelijk gekweld
door allerlei ziekten. zulk een lange rij geschriften heeft kunnen nalaten. Het
zijn meest gelegenheidsgeschriften. maar zijn bijbelvertaling alleen reeds zou een
gewoon menschenleven eer aan doen. Herhaaldelijk is er op gewezen. hoe hij.
de onovertroffen meester van het woord. pakkend. krachtig. innig godsdienstig
tot zijn hoorders weet te spreken en hoe door hem een schat van christelijke
ideeën en zedelijke opwekkingen in het Protestantisme is overgegaan. Ook het
godsdienstig lied en het volks gezang heeft hij machtig bevorderd. Voor zijn eigen
persoon was hij eenvoudig en had hij weinig behoeften; hij was niet gehecht aan
geld en gaf gaarne aan de armen. Groot was zijn zorg voor de studenten. Toen
de pest in Wittenberg uitbrak en velen vluchtten. bleef hij ondanks de waarschuwingen zijner vrienden moedig op zijn post.
Doch de hoofdfout van Luther is. dat hij te weinig de zelfverloochening heeft
beoefend. die Christus van zijn volgelingen vraagt. Naast en onder zijn verheven
en mystieke gedachten loopt in zijn leven. woorden en geschriften een sterk
zinnelijke tendenz. Het huwelijk van den monnik met de kloosterzuster wijst in
deze richting. ofschoon het niet den indruk maakt. dat bij zijn overstelpende
werkzaamheid het eigenlijke sexueele een overheerschende rol in zijn leven speelt.
Maar hij spreekt telkens weer over de onweerstaanbaarheid van de natuurdrift
en het heillooze van het caelibaat "alsof de onthouding van de werken des
vleesches een verzet tegen Gods wil en gebod is" (156. 5°). Juist om zijn
zinnelijke opvatting van het huwelijk geeft hij verschillende redenen voor de
ontbindbaarheid aan en laat hij de bigamie toe. In zijn "Tischreden". in zijn
preeken en geschriften wemelt het van platte en vieze uitdrukkingen en ongegeneerd spreekt hij over sexueele aangelegenheden. Er heerscht echter niet de
bedoeling tot zinnelijkheid op te wekken of de lagere driften te prikkelen
(Grisar. M. L. 433). Een strenger voorbehoud moet worden gemaakt bij verschillende afbeeldingen in antiroomsche strijdschriften. die hij zeker inspireerde
of goedkeurde. "Er dichtet Verse zu satirischen Bildern gegen das Papsttum.
die heute sicher die väterliche Aufmerksamkeit der Polizei auf Ihm lenken
würden" (Boehmer. L. im Lichte der neueren Forschung. 152). Deze verontschuldigt dit met te wijzen op den meer ruwen en harden tijd en daar is iets
waars in. Maar men moet Luther niet vergelijken met profane literatoren. doch met
godsdienstige schrijvers. en waar is een katholieke hervormer te vinden. die
in dit opzicht ook slechts in de verte op Luther gelijkt?
Een bekende beschuldiging tegen Luther is. dat hij zich aan onmatigheid
in spijs en drank bezondigd zou hebben. Onmatigheid in eten kan men hem niet
verwijten en ook een drinker. een alcoholist. is hij zeker niet geweest. Dit blijkt
reeds uit zijn geweldige werkzaamheid. Zijn gezegden. waarop men zich beroept
(doctor plenus; mane est et adhuc sobrius sum). berusten op een verkeerde
lezing of moeten verklaard worden volgens zijn humorvollen en tot overdrijving
geneigden geest. Wel had hij gaarne in vroolijk gezelschap 's avonds "ein guten
Trunk" of "ein reiches Trünklein". Krachtig bestrijdt hij de onmatigheid en het
drankmisbruik. ofschoon hij in theorie soms weer te toegefelijk is ten opzichte
van een toen wel nationale zonde der Duitschers. "Ebrietas est ferenda. sed
ebriositas minirne".
Ook kan men hem niet een vervalscher van den bijbel noemen in dien zin.
dat hij in zijn vertaling aan een duidelijken tekst bewust een andere beteekenis
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geeft. Zijn Duitsche bijbelvertaling (1535) is over het algemeen een meesterstuk
op taalkundig gebied. HIJ heeft gemaakt. dat de bijbel een leesbaar. ja. een
populair boek werd. Doch geheel oorspronkelijk is zijn werk niet; hij heeft
voortdurend gebruik gemaakt van de Duitsche vertaling in 1475 gedrukt bij
Zainer (R. H. E. 29 (1929). 788). Als in zijn andere geschriften weet hij op
onovertroffen wijze den juisten toon te treffen. In de bijzonderheden heeft zijn
vertaling echter talrijke onjuistheden. Zij is tendentieus ten opzichte zijner leer
en herhaaldelijk heeft hij veranderingen in den tekst aangebracht of woorden
ingelast. om duidelijker aan te geven. wat naar zijn meening de juiste zin is.
Zoo voegt hij bv. in Rom. III. 28 het woord .. alleen" in ... Wij meenen. dat de
mensch gerechtvaardigd wordt door het geloof (alleen) zonder de werken".
De zin van Paulus wordt hier echter niet wezenlijk veranderd. Erger en
gevaarlijker is zijn Willekeur in het vaststellen der boeken. die tot de H. Schrift
behooren. Hij houdt zich daarin niet aan den sedert de oudheid geldenden en door
traditie en leergezag geheiligden canon. doch bepaalt de waarde der boeken
volgens den maatstaf zijner eigen leer. of zij .. Christum treiben". De brief van
St. Jacobus. die ontwijfelbaar authentiek is. doch de noodzakelijkheid der werken
met nadruk en herhaaldelijk leert. ..is een brief van stroo. wijl hij geen echt
evangelisch karakter draagt". Zoo ondermijnt hij het fundament van het bijbelgezag (Grisar. M. L. 379-383).
Bedenkelijk is zijn opportunisme in de heiligste zaken. zooals bij het dubbelhuwelijk van Philips van Hessen. Ten opzichte van zijn tegenstanders. met name
de Katholieken. is het alsof de waarheid hare rechten verloren heeft. en laster
geen zonde meer is ... De Katholieken bidden nooit. zij kunnen zelfs niet bidden;
zij doen niets dan lasteren" ... Ons leven. waar het op de schandelijkste wijze mocht
dalen. is beter dan al hun heiligheid. die immers niets dan ijdele balsem is" .
.. Onthoud het wel: van alles wat God verordend heeft. daarvan wordt te Rome
niet het kleinste lettergreepje onderhouden. ja het wordt bespot als een
dwaasheid .... Zij zouden ook gaarne zien. dat in geheel de wereld het evangelie
en het geloof in Christus te gronde zou gaan". ..Ik geloof. dat de Paus een
vermomde en lichamelijke duivel is. wijl hij de antichrist is" (Grisar 11. 436-452 ;
111 685 vlg.). Soortgelijke beweringen liggen als gezaaid in zijn talrijke en
veelgelezen geschriften en het is niet moeilijk de bron te ontdekken van de
bijna onoverWinnelijke vooroordeelen bij de Protestanten. Maar ook ten opzichte
van niet-katholieke tegenstanders meent hij zich alles te mogen veroorloven. De
dood van Zwingli is een goddelijk strafgericht en hij is zeker in de hel. Luthers
oneerlijkheid in de polemiek deed Erasmus uitroepen: .. Gij wilt een leeraar van
het Evangelie schijnen?"
Geweldig was de "Luthertoorn" , het hartstochtelijk schelden op zijn tegenstanders. op de eerste plaats den Paus en de katholieken. maar ook op anderen.
Joden 1. juristen enz. Het is zeker een middel. om de stem van zijn geweten
tot zwijgen te brengen en het overspannen gemoed te ontladen. Volgens zijn
eigen woorden kalmeert het hem. Maar ongetwijfeld speelt ook het pathologische
een rol. een Ziekelijke lust op een object zijn woede te koelen. Vele katholieke
tijdgenooten dachten aan waanzin of bezetenheid. als zij dien geweldigen hartstocht zagen en den hemeltergenden trots: .. Wat ik leer en schrijf moet blijven
staan. al zou geheel de wereld daardoor bersten". Zelf leed hij ook aan een echte
duivels man ie en hij heeft er in hooge mate toe bijgedragen om deze onder zijn
aanhangers te verspreiden 2.
1 R. Lewin. L.s Stellung zu den Juden. B. 1911. C. Schäfer. L. u.
die Juden. Gütersloh 1917.
2 N. Pa u I u s. Hexenwahn u. Hexenprozess vornehmlich im 16. Jahrh .•
Fr. i. B. 1910 (k). - E. K I i n 9 e r. L. u. der deutsche Volksaberglaube. B. 1912.
- H. 0 ben die k. Der Teufel bei M. L.. B. 1931.
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Objectief heeft Luther een verschrikkelijke verantwoording op zich geladen.
In hoever is hij subjectief daaraan schuldig geweest? Zijn abnormale psychische
gesteltenis. de theologische stroomingen. het treurige bederf der Kerk maken het
ons gemakkelijker zijn afdwalen in het begin te verklaren en goede trouw te
aanvaarden. Moeilijker wordt dit. toen hij voor de keuze gesteld werd zich
aan de Kerk te onderwerpen of tegen haar op te staan. Toen voelde hij zeker zijn
verantwoordelijkheid (§ 156. 4 0 ) . Het is trouwens niet denkbaar. dat een priester.
die eenige jaren in de Kerk geleefd en daar den vrede der ziel gevonden heeft.
zich tegen haar keert zonder de stem van het geweten te hooren. Maar hij weet
zich daar over heen te zetten. zich in den loop der jaren in zijn zendings~
bewustzijn steeds meer in te werken en de stem van het geweten tot zwijgen te
brengen. Hij spreekt minder van zijn aanvechtingen. ofschoon zij nooit geheel
zwijgen. Op het einde des levens komt daarbij een zekere apathie. de vermoeidheid
van den afgetobden strijder. Kalm ziet hij den dood tegemoet. Hebben de boven
genoemde factoren. die zijn verantwoordelijkheid verminderen. de ingenomenheid
met zijn zaak. de diepe zelfverblinding. het geweldig succes. zijn aanvankelijk
tenminste schuldige opstandigheid voor een zekere goede trouw doen plaats
maken? God alleen weet het. Doch al die omstandigheden stemmen ons tot
een zekere mildheid en maken het begrijpelijk. dat Grisar wijst op Janssen. den
grooten historicus en vromen priester. die zijn bekeerlingen aanraadde voor de
zielerust van Luther te bidden (M. L. 512).
7 0 • Spoedig na zijn dood kwamen allerlei verhalen over zijn heiligheid en
wonderen in omloop. Voor Flaccius IIlyricus was Luther's voorbeeldig leven een
hoofdstuk van zijn Kenteekenen van den waren godsdienst. Na zijn dood
ontstonden de hartstochtelijke theologische twisten onder zijn aanhangers. waarbij
de vorsten met geweld ingrepen. In den tijd der zgn. orthodoxie was Luther weer
de godsgezant. Met de Aufklärung begon men zijn persoon en leven meer
critisch te beoordeelen; tegen het einde der vorige eeuw was hij vooral de held
van vrijheid en cultuur. in den oorlogstijd de groote vertegenwoordiger van het
"Deutschtum". Zijn eigenlijke theologie is steeds meer prijs gegeven. De school
van Tröltsch ziet in hem een middeleeuwer met positief dogmatische opvattingen.
die niet in wezen. maar alleen in vorm van de katholieke afwijken 1.
Zijn geest - van directen invloed kan men niet spreken - leeft voort in
machtige wijsgeerig-religieuse stroomingen van onzen tijd. Luther is individualist;
het eigen ik staat in het middelpunt van geheel zijn theologie. van geheel zijn
religieuse mentaliteit: hoe word ik gerechtvaardigd. Het is de geest van Rousseau
en Nietzsche; het is het moderne individualisme. - Luther is. als Ockham.
anti-intellectualist en voluntarist; ook in verband daarmee pessimistisch. Het is
de geest van Kant. Fichte. Schopenhauer. Een andere breede stroom van de
moderne gedachte gaat vanaf het humanisme over Descartes in tegenovergestelde
richting; zij is rationalistisch en optimistisch. - Luther is immanentist: alles.
gedachten en gevoelens. komen op uit het eigen ik; het wordt niet door een
gezag van buitenaf gedetermineerd en geregeld. Hij stelt steeds den geest tegen~
over de letter. Bij Luther is als bij vele modernen het geloof "un élan de détresse
et de confiance vers on ne sait quoi. sorti des profondeurs du moi" (Maritain.67).

§ 162. Het Protestantisme in Duitschland tot den
godsdienstvrede van Augsburg (1555).
Karel wilde het herstel van den katholieken godsdienst; de Prote~
stanten hadden het concilie van Trente afgewezen en zoo brak in
1

F. Bic h Ier. L. in Vergangenheit u. Gegenwart. Rgb. 1918.
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den zomer van '46 de oorlog uit tusschen Karel en den Smalkal~
dischen Bond. Aan de zijde van Karel stonden, behalve de Paus en
hertog Willem van Beieren, ook Maurits van Saksen, door beloften
gewonnen. De keizer bracht Zuid~Duitschland spoedig tot onder~
werping; de beslissing in Noord~Duitschland viel door de neder~
laag van de Smalkaldischen bij Mühlberg (1547). Keurvorst Joh.
Frederik van Saksen en Philips van Hessen werden gevangen ge~
nomen; de keurvorstelijke waardigheid ging op hertog Maurits van
Saksen over (1541-53). Een conflict van den keizer met den Paus
(wegens Italiaansche aangelegenheden en uit ontevredenheid over
den gang van zaken op het concilie van Trente) deed het behaalde
succes weer verloren gaan. De keizer nam zelf de regeling der
kerkelijke aangelegenheden ter hand en schreef (1548) het Int e~
ri m van A u g sb u r gvoor, (een formule in de rechtvaardigings~
leer in vage bewoordingen, terwijl Trente de katholieke leer reeds
had vastgesteld; leekenkelk en priesterhuwelijk tot het naaste
concilie). Gedwongen werd het hier en daar aangenomen, doch het
bevredigde noch Katholieken, noch Protestanten; Maurits van
Saksen wijzigde het met behulp van Melanchton in meer prote~
stantschen geest (Leipziger Interim, 1548). Spoedig veranderden
weer de verhoudingen. Maurits van Saksen bracht de protestantsche
vorsten, die ook de politieke macht des keizers begonnen te vreezen,
weer te samen; zij sloten heimelijk een verbond met Hendrik 11 van
Frankrijk (1551), die voor geld en de belofte van een inval in
Duitschland de geestelijke vorstendommen Metz, TouI. Verdun en
Kamerrijk zou ontvangen. Om den keizer te misleiden waren zelfs
eenige Protestantsche theologen naar het concilie van Trente gegaan.
Plotseling trok Maurits met een leger op en de niets vermoedende
keizer moest ijlings over den Brenner vluchten; Hendrik viel in
Lotharingen (1552). De Protestanten waren weer aan de winnende
hand. Van beide zijden verlangde men echter naar het einde van
den burgeroorlog, dat door den Religievrede van Augsburg (1555)
bereikt werd. De keizer had geen mogelijkheid meer gezien de
katholieke zaak te redden; hij achtte het echter met zijn geweten
in strijd toe te geven en had daarom zijn broeder Ferdinand, den
Roomsch~koning, onbeperkte volmachten gegeven. Ook Ferdinand,
door Turken, Franschen en Protestanten bedreigd, kon moeilijk
meer anders. Bij den Religievrede van Augsburg erkende het rijk
rechtens de religieuse scheiding. Tusschen de Katholieken en de
belijders der Augsburgsche confessie zou vrede heerschen. De
vorsten en rijksstanden van de Augsburgsche confessie zouden de
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tot 1552 geconfisqueerde kerkelijke goederen behouden; de bisschoppelijke jurisdictie werd in hunne gebieden gesuspendeerd.
Iedere rijksstand. katholieke zoowel als protestantsche. ontving practisch het jus reformandi (het recht den godsdienst zijner onderdanen
te bepalen); wie zich aan den godsdienst der overheid niet wilde
houden. kon het land verlaten (Cujus regio. iIIius et religio). De
geestelijke standen. die tot het Protestantisme overgingen. zouden
waardigheid en territorium verliezen (reservatum ecclesiasticum) .
Men wilde dit laatste echter slechts aannemen als een persoonlijke
bepaling van Ferdinand en hield er zich later niet aan. Ferdinand
stond toe. dat de protestantsche gemeenten en steden. die in geestelijke gebieden langeren tijd bestonden. daarin geduld zouden
blijven. Van den anderen kant zouden de katholieke minderheden
in de rijkssteden geduld worden.
De Augsburger vrede bevestigde de zware verliezen der Katholieken. doch hield ook nieuwe kiemen van twisten in. die eerst in
den dertigjarigen oorlog beslist zouden worden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

ZWINGLI, CALVIJN,
ANDERE REFORMATORISCHE STROOMINGEN.
HET PROTESTANTISME BUITEN DUITSCHLAND.

§ 163. Zwingli en het Zwinglianisme. 1
1°. Terzelfder tijd ongeveer als de Luthersche te Wittenberg en
van deze gedeeltelijk afhankelijk. ontstond een andere reformatorische beweging. die zich verbreidde over Duitsch-Zwitserland
en Zuid-Duitschland en uitging van Ulrich Zwingli (1484-1531).
Zwingli had een humanistische opleiding ontvangen en philosophie
gestudeerd te Weenen en theologie te Bazel volgens de via antiqua.
Hij was op meerdere plaatsen pastoor. sedert 1519 aan de Munster1 Huldreich Zwinglis s~mmtliche Werke in Corpus Reformatorum. tot dusver
t. LXXXVIII-XCVII (19û5-29). - R. St ä h I i n. Huldreich Zwingli. sein
Leben und Wirken, 2 Bde Bazel 1895-97. - E. Blo e s c h, Geschichte der
schweitzerisch-reformierten Kirche, 2 Bde Bern 1898-99. - E. E 9 I i. Schweitzer
Reformationsgeschichte I (1519/25), Zurich 1910. - Zwingliana, Mitteilungen z.
Geschichte Zwinglis u. der Reformation, Zürich, sedert 1897. - P. We r n 1e,
Der evangelische Glaube 11, Zwingli, Tüb. 1919. - W. K ö h Ier, Die Geisteswelt U. Z.s. Gotha 1920; Zwingli u. Luther. Ihr Streit über das Abendmahl,
Lz. 1924. - A. F a r n e r, Die Lehre von Kirche u. Staat bei Zw.• Tüb. 1930.
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kerk te Zürich. Ofschoon hij volgens eigen getuigenis het celibaat
niet onderhield, ijverde hij met ongewone welsprekendheid tegen
de misbruiken in de Kerk. Vooral echter sedert 1522 trad hij openlijk
tegen haar op en bestreed de aflaten, het vasten~ en celibaatsgebod.
De Raad der stad steunde hem; in 1523 werden de beelden ver~
wijderd.
Zijn leer (hoofdwerk Commentarius de vera ac falsa religione,
1525, en verschillende andere geschriften) staat onder humanis~
tischen invloed (Erasmus, met wien hij later brak). In tegenstelling
met het anti~intellectualisme van Luther is hij meer rationalistisch;
hij heeft ook niet diens mystieke tendenz. Het middelpunt van zijn
leer is, naast een pantheïstisch Godsbegrip, de absolute praedesti~
natie. God is ook de oorzaak van de zonde, die Hij wil om in de bestraffing Zijne gerechtigheid te openbaren. Maar (in tegenstelling
met Luther) kunnen ook de heidenen zalig worden (Humanisme). In
tegenstelling ook met Luther, die op de eerste plaats een genadigen
God zoekt, is Zwingli meer praktisch: den wil Gods doorvoeren
volgens het evangelie; Christus is hem meer de verkondiger van Gods
wil dan de Verlosser. En hij is veel radicaler dan Luther. Terwijl
deze alleen verwerpt, wat hij in strijd acht met de H. Schrift en verschillende ceremoniën uit den Roomschen tijd duldt. verwerpt
Zwingli alles, wat Christus niet zelf geleerd heeft en neemt hij
slechts aan, wat de H. Schrift voorschrijft. Vandaar de verwerping
van beelden, altaren, ceremoniën, kerkelijk gezang (alleen preek en
uitdeeling van het Avondmaal); vandaar ook de verwantschap met
de Anabaptisten. De overheid heeft den plicht, Gods wil door te
voeren; tegenover een onchristelijke overheid is tegenstand geboden.
- Zoo ontstond te Zürich een theocratisch regime: de raad nam
het bestuur der kerk en de zeden tucht ter hand.
2°. Het groote verschilpunt tusschen Luther en Zwing1i was het
Avondmaal. Luther hield vast aan de werkelijke, lichamelijke,
substantiëele tegenwoordigheid van Christus in het H. Sacrament,
als de Katholieken, doch alleen op het oogenblik der H. Communie:
dan vereenigt God zich met den mensch, geeft hem de verzekering
van zijn heil en sterkt hem in zijn geloof. Zwingli, volgens zijn meer
rationalistische opvatting, vertaalt: hoc est corpus meum, dit is
mijn Lichaam, met: dit beteekent (significat) mijn lichaam; het
Avondmaal is een zuiver symbolische handeling, een herinnering
aan den dood van Christus, en een belijdenis van het geloof.
Zwingli was hier beïnvloed door Co r nel i s Hoe n, advocaat
aan het Hof van Holland, die onder de nagelaten papieren van
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Jacobus Hoeck, deken van Naaldwijk (t 1509). ook een verhandeling van Wessel Gansfort vond over de H. Eucharistie, en door
de lezing daarvan tot een andere opvatting kwam omtrent het
H. Sacrament. Hoen schreef nu een verhandeling, die door Hinne
Rode, den hervormingsgezinden rector der S. Hieronymusschool
te Utrecht, aan Luther getoond werd, die het er niet mee eens was.
Door Oecolampadius kwam Rode nu in relatie met Zwingli, die
zich met Hoen eens verklaarde, en diens geschrift uitgaf (Epistola
christiana admodum, 1525; nieuwe uitgaaf door Eekhof "De avondmaalsbrief van Cornelis Hoen", den Haag, 1925). - Als Zwingli
leerden ook Butzer en Oecolampadius. - Volgens Luther is Zwingli
"zeven maal erger geworden dan toen hij een papist was". Noch de
geschriften van Luther, noch onderhandelingen brachtten eenheid.
Eerst de politieke verhoudingen voerden de Zwingliaansch gezinde
Zuid-Duitsche steden tot aansluiting bij Luther.
Van Zürich uit verbreidde Zwingli's leer zich ook in andere
Duitsch-Zwitsersche kantons: Bazel (0 e col a m pad i us), Bern,
Sint-Gallen en in Zuid-Duitschland. Zwingli koesterde groote politieke plannen voor een anti-Habsburgsche liga. Tegenover het
fanatieke drijven der Zwingliaansche (6) sloten ook de kath.
kantons (7) zich aaneen. In den slag bij Kappel (1531), waarin
Zwingli met 24 predikanten sneuvelde, leden zijn aanhangers de
nederlaag. In sommige streken werd het oude geloof hersteld.
Zwingli's opvolger in Zürich was Bull i n g er. Een geloofsbelijdenis werd opgesteld, de Confessio H elvetica I a (1536) en 11 a
(1564), die door Beza in het Fransch vertaald en in de meeste
gereformeerde landen werd aangenomen.

§ 164. Calvijn en het Calvinisme. 1
10 • Naast Wittenberg en Zürich is Genève het uitgangspunt
van een reformatorische beweging met eigen karakter. Ook daar
hebben politieke invloeden de Reformatie de overhand verzekerd.
Genève, in Fransch-Zwitserland, was een vrije bisschopsstad,
welke de hertogen van Savoye sinds langeren tijd onder hun macht
1 Johannis Calvini opera in: Corpus reformatorum, t. XXIX-LXXXVII,
1869-1900. - F. Kam p f s c h uIte, J. c., seine Kirche u. s. Staat in Genf,
2 Bde Lz. 1869/1899. - E. Do u mer g u e, Jean Calvin, les hommes et les
choses de son temps, 7 vol. Lausanne 1899-1927. - A. Pierson, Studiën
over J. Kalvijn, 3 dl. Amst. 1881-91. - A. B a u d r i 11 art, Calvin, D. Th. III
(k). - H. Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, -4 dl. Kampen 21906-11.-
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trachtten te brengen, daarin dikwijls gesteund door de bisschoppen,
terwijl de meerderheid der bevolking aansluiting zocht bij het
Zwitsersch eedgenootschap. Dit werd bereikt in 1531 met behulp
van het protestantsche Bern; daarmee onttrok de stad zich aan de
bisschoppelijke macht; de bisschop vestigde zijn residentie in
Annecy. Spoedig werd nu ook het Protestantisme ingevoerd. In
1535 verbood de Raad den katholieken godsdienst; de reformator
van Genève, de Franschman Fa rel. een vroegere helper van
Zwingli, beriep in 1536 Calvijn als prediker en professor der
H. Schrift.
2°. Jean Chauvin was in 1509 te Noyon geboren als zoon van
een notaris van het kapittel. Door bemiddeling van zijn vader ver~
kreeg hij een klein beneficie. Hij ontving de tonsuur, studeerde
philosophie en theologie in het college Montaigu te Parijs, sedert
1527 aldaar en te Orleans en te Bourges de rechten, terwijl hij zich
ook humanistisch vormde. Het innerlijke proces van zijn afval is
niet nauwkeurig bekend. Hij kwam met verschillende aanhangers
van Luther in aanraking en heeft ongetwijfeld diens geschriften ge~
lezen. In 1533 begon hij openlijk reformatorische ideeën te ver~
kondigen, moest uit Frankrijk vluchten en verbleef een jaar te Bazel.
waar hij in 1536 zijn beroemd hoofdwerk publiceerde: Christianae
religionis Institutio, later telkens weer verbeterd en uitgebreid (5e ed.
1559), door hem zelf ook in klassiek Fransch vertaald. In 1536
verbleef hij ook eenigen tijd te Ferrara, waar de uit Frankrijk
stammende hertogin Renata een kring evangelisch gezinden ver~
zameld had.
Calvijn is geen oorspronkelijke theoloog. De voornaamste
elementen zijner leer heeft hij vooral bij Luther, maar ook bij
Zwingli, Melanchton en Butzer gevonden. Ook mist hij Luthers
meesleepende kracht. Meer een systematische geest zet hij scherp
en logisch met scholastieke dialectiek zijn theologie uiteen in een
krachtige, heldere taal en veel radicaler dan Luther trekt hij de
uiterste consequenties. Een wijsgeer, een speculatieve denker is hij
P. We r nl e, Der evang. Glaube lIl. Calvin, Tüb. 1919. - H. B a u k e, Die
Probleme der Theologie c's, Lz. 1922. - C. F r iet hof f, De praedestinatieleer
van Thomas en c., Zwolle 1925 (k). - W. L ü tt 9 e, Die Rechtfertigungslehre
C.S und ihre Bedeutung für seine Frömmigkeit, B. 1909. - J. Fr i t z, Der
Glaubensbegriff bei C. und den Modernisten, Fr. i. B. 1913 (k). P.
T s c h a c k e r t, Die Entstehung der luth. und der reform. Kirchenlehre samt
ihren innerprot. Gegensätzen, 1910. - H. Bar 0 n, c.'s Staatsanschauung,
Mn. 192"1. - A. Co r nel i s sen, C. en Rousseau. Een vergelijking van beider
Staatsleer, Nljm. Utr. 1931. - E. M ü h I h a u p t, Die Predigt Calvins, B. en
Lz. 1931. - E. Do u mer 9 u e - H. Pos, C. als mensch en hervormer, Amst. 1931.
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niet. Zijn opvattingen, waaraan hij nooit schijnt te twijfelen, stelt
hij op, tracht ze te bewijzen en te verdedigen, maar hij zoekt nooit
een verklaring: hij constateert, in tegenstelling met Thomas, die
met "videtur quod" eerst de moeilijkheden aangeeft. Met harden,
onbuigzamen wil, met onwrikbaar zelfvertrouwen, voerde hij zijn
ideeën ook in de praktijk door en, machtig organisator en geboren
staatsman, oefende hij ver buiten Genève een diepgaanden invloed
uit. Wat Luther niet vermocht, heeft Calvijn tot stand gebracht:
een theologisch systeem gevormd en een krachtig georganiseerde
kerk gebouwd. Behalve zijn Institutio liet hij o.a. Commentaren na
over bijna geheel de H. Schrift en talrijke brieven. Hij leefde streng
en eenvoudig; de beschuldigingen omtrent zijn particuliere leven
zijn valsch. (t 1564).
3°. Spoedig werd Calvijn de ziel der reformatorische beweging
in Genève. Een strenge zedentucht werd ingevoerd (Articuli de
regimine ecclesiae, 1537) en een onder eede te bezweren geloofs"
belijdenis (lnstruction et Confession de Foy, 1537), die door den
Raad werden aangenomen en uitgevoerd. Dit optreden verwekte
hevigen tegenstand bij "libertijnen" en andersdenkenden en in 1538
werd Calvijn verbannen. Hij verbleef in Straatsburg, waar hij in het
huwelijk trad. De Katholieken in Genève kregen weer moed en kard.
Sadoletus richtte aan de stad een heerlijk rondschrijven, waarop
Calvijn antwoordde in zijn Responsio ad Sadoletum.
In 1541 kreeg Calvijn' s partij weer de overhand en hij werd
teruggeroepen. De Raad onderwierp zich aan zijn voorwaarden en
bepalingen en met onverbiddelijke strengheid bracht hij in tien jaren
tijds in harden strijd zijn ideeën in toepassing 1. In de Ordonnances
Ecclesiastiques (1541) werd de organisatie der kerk vastgesteld. Er
zijn 4 ambten: dat der herders (pasteurs, predikanten), der leeraren,
der ouderlingen (anciens), der diakens. Bovenaan staat a. het Minis~
terium verbi: voor de prediking, de toediening der sacramenten, de
medehandhaving van de kerkelijke tucht. Aanvankelijk behoorden
daartoe 5 predikanten, later 20 (Ia vénérable compagnie) . Daarnaast
staat b. het consistorie, dat moet toezien op het onderhouden der
kerkelijke en zedelijke wetten en overtredingen straffen. Daartoe be~
hooren, behalve "la vénérable compagnie", 12 ouderlingen, leeken,
in overeenstemming met de geestelijkheid door den raad gekozen.
1 E. C hoi s y, La théocratie à Genève au temps de Calvin, Gen. 1897;
L'état chrétien calviniste à Genève au temps de Théodore Bèze, Gen. 1902. G. Goyau, Une viIle-église, Genève (1535-1907), 2 v. P. 1909 (k). B 0 u q u et t e, L'inquisition protestante. Les victimes de Calvin, P. 1906.
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c. de leeraren hebben de zorg voor het hoogere en lagere onderwijs,
d. de diakens voor de finantiën en de verpleging van armen en
zieken. Dit theocratisch regiem in Oud-testamentischen geest
was zeer streng. Theater, dans, kaartspel, herbergbezoek waren
verboden; een strenge zondagsrust werd voorgeschreven .. Overtreding van deze verordeningen, aanslagen op de zeden, beleedigingen van Calvijn en de predikanten, godslasteringen enz.
moesten bij de overheid worden aangebracht. Leden van het
Consistorie drongen in de huizen door en kinderen en dienstboden
werden uitgevraagd en als spionnen gebruikt. De straffen waren:
berispingen, geldboete, gevangenis, foltering, excommunicatie (uitsluiting van het Avondmaal met ook burgerlijke gevolgen.) Wie zich
dan niet onderwierp werd verbannen. Op ergere misdrijven (godslastering, echtbreuk enz.) stond de doodstraf. In het stad je met
20000 inwoners werden van 1542 tot '46 58 doodvonnissen voltrokken en 76 verbanningen uitgesproken; meer dan de helft der
oorspronkelijke bewoners emigreerde. Niet alleen tegen deze maatregelen was tegenstand ontstaan; ook van Calvijn afwijkende leerstellingen werden verkondigd. De vroegere Carmeliet Bolsec
bestreed zijn praedestinatieleer; hij werd verbannen en Calvijns
opvatting werd vastgelegd in de Consensus Genevensis (1552). De
Spaansche geneesheer Michael Servet schreef te Vienne zijn
Christianismi restitutio, waarin antitrinitarische dwalingen voorkomen. Calvijn denuncieerde hem bij de F ransche (katholieke)
inquisitie. Servet wilde naar Italië vluchten, maar Calvijn liet hem
op zijn doortocht daarheen te Genève gevangen nemen en een
proces, waarin Calvijn geen fraaie rol speelde, tegen hem openen,
dat eindigde met zijn verbranding (1553). Steeds meer wist hij allen
tegenstand te breken en sedert 1555 was de macht onbeperkt in
zijn handen.
4°. Reeds spoedig begon het Calvinisme een wereldmacht te
worden. De andere Zwitsersche kerken sloten zich bij Genève aan
door den Consensus Tigurinus (1549) tot de zg. Gereformeerde
kerk (naam sedert 1580). Vluchtelingen om het geloof uit andere
landen vonden in Genève een toevlucht. Calvijn breidde zijn
invloed naar buiten uit door zijn correspondentie en de door hem
gestichtte Academie (1559) 1, waaraan als professor werd verbonden Theodorus Beza (t 1605), die hem later opvolgde, een
1 B 0 u r 9 e a u d. Histoire de runiversité de Genève. Gen .1901. H. de
V r i e s. Genève. pépinière du Calvinisme Hollandais I. Fr. i. Zw. 1918 (k).
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man van groote geleerdheid en zachter karakter. doch even streng
praedestinatiaan. De academie trok van heinde en ver studenten,
die als overtuigde predikanten naar hun vaderland terugkeerden.
In Frankrijk hadden de Calvinisten (Hugenoten) in 1561 reeds
2150 gemeenten; in de Nederlanden drong het Calvinisme. van
Frankrijk en Genève uit. op het einde der vijftiger jaren binnen om
in Noord-Nederland spoedig de overheerschende godsdienst te
worden. In Engeland kreeg het grooten invloed sedert Eduard VI
( 1547), in Schotland werd het overheerschend. Van Engeland uit
werd het later in Amerika machtig. In Duitschland heerschte het
vooral in de Palts onder bescherming van keurvorst Frederik 111
(1559-76). wiens hoftheologen den Heidelbergschen catechismus
samenstelden (1563) en in W est- Duitschland. Ook in Polen en
Hongarije verkreeg het talrijke aanhangers.
Zoo werd Genève het middelpunt van den strijd tegen Rome.
Doch men dacht hieraan meer dan aan de bekeering der heidenen.
De groote gereformeerde koloniale mogendheden, Engeland en
Holland. hebben eerst in de 1ge eeuw ernstig het missiewerk ter
hand genomen, waaraan Rome en Ignatius reeds van den beginne
af al hun aandacht wijdden.
5°. Leer en karakteristiek van het Calvinisme. Met Luther komt
Calvijn in beide hoofddogma's overeen: het vrije onderzoek en de
solafidesleer.
a. De H. Schrift is de eenige geloofsregel. Zij is door het innerlijk getuigenis
van den H. Geest voor iederen geloovige dUidelijk. Doch als er toch verschil
van meening bestaat. is Calvijns uitleg de eenige ware ... God heeft mij de genade
gegeven om te verklaren. wat goed of kwaad is" (Opera. XIV. 543). Evenals
bij Luther is ook bij Calvijn de religieuse ervaring het laatste criterium van het
geloof. Voor de Katholieken is het gezag der Kerk beslissend. volgens het
bekende woord van S. Augustinus: "Ik zou het evangelie niet gelooven. als het
gezag der Kerk mij daartoe niet bewoog". waarop Calvijn antwoordt: ..Quant
à ce que ces canailles (de Katholieken) demandent dont et comment nous serons
persuadez que I'Escriture est procedée de Dieu: c'est autant comme si aucun
s'enqueroit dont nous appendrons à discerner la c1arté des tenèbres. Ie blanc du
noir. Ie doux de l'amer. Car I'Escriture a de quoy se faire cognoistre. voire d'un
sentiment aussi notoire et infaillible comme ont les choses blanches et noires de
monstrer leur couleur et les choses douces et amères du monstrer leur saveur"
(H. Pinard. La théorie de l'expérience religieuse. R. H. E. 16 (1921).
314 vlg.). Doch evenals bij de Lutheranen zal ook bij de Calvinisten. om
religieuse anarchie te voorkomen. het geloof worden vastgelegd in geloofsbelijdenissen. catechismussen. leerregels. enz.. die door de burgerlijke overheid
gehandhaafd moeten worden. b. De menschelijke natuur is door de erfzonde
geheel bedorven ... Deze corruptie van de menschelijke natuur is eene zoo totale.
dat de mensch van nature onbekwaam is tot eenig geestelijk goed. geneigd tot
alle kwaad en om haar alleen reeds de eeuwige straf waardig" (Bavinck lIl. 86).
De vrijheid van den wil is verloren gegaan: hij is vrij van uiterlijken dwang.
niet innerlijk. Aan den dwang der zonde en der genade kan geen weerstand
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geboden worden. Wij kunnen met onze werken dus niets tot onze zaligheid
bijdragen. Het eenige middel ter zaligheid is het geloof. het vaste vertrouwen.
dat de H. Geest in mij opwekt. dat God "zonder eenige mijne verdienste. uit
loutere genade mij de volkomen genoegdoening. gerechtigheid en heiligheid van
Christus schenkt en toerekent. evenals hadde ik nooit zonde gehad noch gedaan"
(Heidelb. Catech. vr. 60). Alleen de uitverkorenen ontvangen dat geloof. dat is
"niet alleen een zeker weten of kennisse. waardoor ik het al voor waarachtig
houde. dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft. maar ook een zeker
vertrouwen. hetwelk de heilige Geest door het Evangelie in mijn harte werkt.
dat niet alleen anderen. maar ook mij vergeving der zonden. eeuwige gerechtigheid
en zaligheid van God geschonken zij uit loutere genade alleen om de verdiensten
van Christus' wille" (t. a. p. vr. 21). De toedeeling der genade geschiedt van
Gods wege niet op vooruitgezien geloof. maar tot geloof. Als bij Luther gevoelt
de geloovige de heilszekerheid. weet hij door ervaring dat hij gepraedestineerd
Is. maar er zijn ook meer objectieve teekenen : de goede werken. Uit het geloof
vloeien zij noodzakelijk voort en de geloovige verricht ze uit liefde. uit dankbaarheid; zij zijn de kenteekenen. dat men gepraedestineerd is. "dat elk bij zich
zelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onzen godzaligen
wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worde" (t. a. p. vr. 86). "De
Gereformeerden noemden de goede werken noodzakelijk ter zaligheid. mits daarbij
niet gedacht werd aan een necessitas causalitatis vel meriti vel efficientiae. maar
aan een necessitas praesentiae. medii et viae ad salutem aetemam obtinendam"
(Bavinck. IV. 274).

Ook Luther heeft de absolute praedestinatie geleerd. doch ze
is bij hem geen hoofddogma ; hij vermeed steeds meer er over te
spreken en zij is door de meeste latere Lutheranen prijs gegeven.
die steeds meer de door de Dordtsche synode veroordeelde leer
der Remonstranten naderden (Bavinck 11, 365); bij Calvijn echter
staat zij in het middelpunt zijner theologie. "Terwijl de Lutherschen
het oorspronkelijk standpunt van Luther en van geheel de Refor~
matie meer en meer prijs geven, zijn de Gereformeerden daaraan
getrouw gebleven" (Bavinck 11.368). Zonder van te voren eenige
rekening te houden met de verdiensten der menschen of met hunne
zonden bestemt God een deel voor den hemel. het andere
(grootste) voor de hel.
"Praedestinationem vocamus aetemum Dei decretum. quo apud se constitutum
habuit, quid de unoquoque homine fieri vellet. Non enim pari conditione creantur
omnes; sed aliis vita aetema, aliis damnatio aeterna praeordinatur" (Decretum
horribiIe). In de goeden zoowel als in de kwaden bewijst Hij zijn goddelijke eer,
in de eersten zijn barmhartigheid, in de laatsten zijn gerechtigheid. God heeft de
zonde gewild (volgens CalVijn ook die van Adam. supralapsarisme). niet als
zonde, maar als alles wat Hij voortbrengt. als middel tot zijn verheerlijking.
Het idee van toelaten, waarmee anderen de moeilijkheid oplossen. wordt
door Calvijn niet aangenomen. De zonde wordt dus noodzakelijk, maar vrijwillig
bedreven: "hominem.... volentem quidem peccare.... propriae Iibidinis motu,
non extranea coactione". Hoe dit mogelijk is, wordt door Calvijn niet uitgelegd
en "als men vraagt. waarom heeft God zoo gedaan. moet men antwoorden:
omdat Hij het gewild heeft. Als men verder gaat en vraagt: Waarom heeft Hij
het gewild, dan vraagt men iets, dat grooter en hooger is dan de wil van God,
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wat men niet kan vinden". De menschelijke wijsheid en het menschelijk medelijden
moeten zwijgen: "I'honneur de Dieu I'exige".
"Wel mocht Calvijn het een "decretum horribile", een vreeseIIjk besluit noemen,
niet aIleen om de verwerping zelve, maar ook om het aantal der verworpenen.
Alle volken (op het kleine volk Israël na) die leefden vóór Christus, verder
aIle menschen, die, hoewel na Christus levende, van het Evangelie nooit gehoord
hebben, ten slotte aIlen, die het Evangelie wel hooren, maar het niet aannemen
(Calvijn schat deze op 80 van de 100), zij allen, dus de overgroote meerderheid,
gaan verloren, Slechts "een klein getal" is uitverkoren en wordt behouden, een
.. klein hoopje", "als een olie drup drijvende op het leven der volkeren", Het
is voor een vrijzinnig Christen van dezen tijd moeilijk den somberen gedachtengang van Calvijn te volgen, .. , De nieuwere Calvinisten, die met Calvljn's
hardheid en somberheid vaak verlegen zitten, probeeren aan zijn gedachtengang
een andere wending te geven.... Calvijn ging deze kronkelpaden niet: .. Zoo
blijft nochtans behouden en ongedeerd, hetgeen ik leer, te weten, dat God de
verworpenen haat, en dat met zeer goed recht, omdat ze van Zijn geest ontbloot,
niet anders kunnen voortbrengen dan stof en oorzaak van hun vervloeking".
"Spotternijen en lasteringen" zijn de beweringen van hen, die zeggen: .. God is
de Vader van allen". Zeker, over de gansche aarde gaat de zorgende hand van
God, maar een Vader is God voor de niet-uitverkorenen evenmin als voor "de
zwijnen en de honden"" (G. Heering, De Remonstranten, Gebedenboek, Leiden
1918, blz. 16).
De praedestinatie, zoo wreed voor de anderen, is troostrijk voor dengene,
die zich uitverkoren gelooft en zeker van zijn heil; als werktuig in Gods hand
gevoelt hij zich geroepen en in staat groote dingen voor Zijn eer te doen.
Maar gemakkelijk kan men egoïstische belangen als goddelijke beschouwen, de
eigen zaak met de goddelijke vereenzelvigen. En de praedestinatiezekerheid blijft,
als Luther's rechtvaardigingszekerheid, immer iets subjectiefs; wie zich deze niet
kan verwerven, is nameloos ongelukkig. Ook Calvijn heeft als Luther de moeilijkheid gevoeld, .. dat er geen erger bekoringen zijn, dan die tegen het geloof,
des te erger, omdat wij bijna aIlen tot geen meer geneigd zijn dan tot deze".
Hoogst zelden is er iemand te vinden, die niet soms door de gedachte gekweld
wordt: "Nergens is de bron van mijn heil te vinden dan in de goddelijke
uitverkiezing; waardoor is u deze echter geopenbaard 1" (Instit. I. UI, c. 24).
En elders: .. Voortdurend hebben de geloovigen te strijden met gebrek aan vertrouwen (diffidentia)" (t. a. p. c. 2).
Door aIle gereformeerde kerken werd evenwel de praedestinatie niet in dezen
scherpen vorm aangenomen. De Heidelbergsche catechismus glijdt over de kwestie
heen; de Anglikaansche confessie spreekt aIleen over de praedestinatio ad vitam
en geeft haar tot object "eos, quos (Deus) in Christo elegit"; het strengst en
meest Calvinistisch spreken de Consensus Genevensis, de canones van Dordt en
de Westminster confessie (Bavinck U, 369). Al de Calvinistische theologen
raadden aan de kwestie zeer sober en voorzichtig te behandelen. Calvijn zelf
leerde het supralapsarisme; later werd bijna algemeen met de Dordtsche synode
het veel zachtere infralapsarisme geleerd: nadat God den vrijwilligen val van
Adam vooruitgezien en toegelaten had, heeft Hij als straf voor de erfzonde
sommigen tot de hel bestemd, anderen voor de glorie, om de verdiensten van
Christus. De leer van Arminius en der Remonstranten nadert die der Katholieken
en deze heeft in de 17e en 18e eeuw steeds meer veld gewonnen ... Niet geheel
ten onrechte kon daarom Kafstan zeggen: Eine Lehre von der Erwählung gibt
es in der neueren deutschen Theologie nicht. Toch vindt zij, niet alleen bij de
gemeente, maar ook in de theologie nog dikwerf instemming en verdediging"
(Bavinck Il, 383).

Er zijn, behalve a. in de praedestinatieleer, ook andere verschil.
punten tusschen Luther en Calvijn.
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en

het Calvinisme.

b. L. leert meer direct rechtvaardigingszekerheid door het geloof. C. prae~
of heilszekerheid (§ 156. 10). Volgens L. kan men het geloof en de
genade verliezen. volgens C. niet. c. Maar vooral: L. gaat van de vraag uit.
hoe de mensch rechtvaardig wordt. en het antwoord luidt: door het geloof alleen.
De rechtvaardigmaking. de mensch en zijn heil is het centrale punt van het
Lutheranisme. C. vraagt: Wie het is. die den mensch rechtvaardigt. en hij
antwoordt: God. Het centrale punt is God en Zijn eer. God. die alles bestuurt
door Zijn praedestinatie. Bij L. is de eerste en voornaamste vraag: hoe komt
de mensch tot zaligheid. bij c.: hoe komt God tot Zijn eer (Bavinck I. 173).
Het Lutheranisme is dus meer anthropocentrisch. het Calvinisme theocentrisch.
ofschoon Calvijn's prae destinatie leer praktisch niet minder individualistisch gericht
is dan Luther's rechtvaardigingsleer. Het kenmerk der dwaling is haar eenzijdig~
heid. Voor L. is God bijna uitsluitend de verlosser. de zaligmaker. voor C. de
koning van schrikwekkende majesteit. L. legt eenzijdig den nadruk op de teksten
van het N. T .• waarin Gods barmhartigheid verkondigd wordt. C. wijst vooral op
den strengen God van het O. T.
d. Terwijl Luther voor zich zelf de zaligheid tracht te verzekeren en deze geniet
en meer quietistisch verder alles aan God overlaat. wil Calvijn Gods eer in de
wereld tot uiting brengen. De goede werken zijn bovendien voor hem teekenen
der uitverkiezing; de Calvinisten worden zich in den strijd voor God van hun
praedestinatie bewust. Zoo heeft het Calvinisme in tegenstelling met het
Lutheranisme. dat de zorg voor de kerk aan de wereldlijke overheid overliet en
weinig actieve propaganda voerde. zoodat het tot de landskerken beperkt bleef.
als godsdienst een veel dieperen en breederen invloed op de wereld uitgeoefend.
Het Calvinisme vooral heeft de doorwerking der katholieke reformatie verhinderd;
het heeft talrijke vurige en sterke mannen gekweekt. die hun godsdienst trachtten
uit te breiden. desnoods met geweld en in opstand tegen de burgerlijke overheid.
Het wist godsdienstig enthousiasme en niet zelden fanatisme op te wekken.
De zeden wil het volgens Gods ordonnantiën hervormen. het leven en de politiek
met den godsdienst doordringen en heeft daarom een sterk ethisch karakter. Het
is rigoristisch in de moraal en in den eeredienst en dogmatisch onverdraagzaam.
e. Luther hield nog verschillende katholieke elementen vast; de .. Deutsche
Messe" herinnert eenigszins aan de katholieke met haar liturgie. altaar. kaarsen.
paramenten. Calvijn staat veel radicaler tegenover Rome; hij verwerpt de liturgie
en de beelden als afgodendienst; daarom kent het Calvinisme ook geen religieuse
kunst. Bij de Lutheranen heeft onder iedere godsdienstoefening de Avondmaals~
viering plaats. bij de Calvinisten vier maal in het jaar. De andere godsdienst~
oefeningen bestaan in prediking. gebed. psalmengezang. In de Avondmaalsleer
staat Calvijn tusschen Luther en Zwingli. Hij neemt niet als Luther de lichamelijke
tegenwoordigheid van Christus in het H. Sacrament aan. maar het symbolisme
van Zwingli bevredigt hem evenmin. Het Avondmaal is niet alleen een
herinnering aan het lijden en den dood van Christus. doch een genadegave.
waarbij een geestelijke vereeniging plaats heeft van den ontvanger met het
lichaam van Christus in den hemel en een bijzondere kracht van Christus
op hem uitgaat.
f. De kerk is. in den geest van Luther, de onzichtbare gemeenschap der gepraedestineerden 1. Maar bij L. is de vorst het hoofd der kerk als uiterlijke gemeenschap (territoriale. nationale of consistoriale stelsel); de Gereformeerden hebben
het zgn. presbyteriale stelsel. dat zuiver democratisch is : de geloovigen kiezen den
kerkeraad. de eenige besturende macht. bestaande uit predikanten. ouderlingen
en diakens. - Luther laat het bestuur der kerk aan den staat over. zoodat zij
opgaat in den staat. CalVijn tracht den staat aan de kerk ondergeschikt te maken
destinatie~

1 G, v. Sc h u I t hes s ~ R e c h b erg, Luther, Zwingli und Calvin in ihren
Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche. Aarau 1909. -
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en in haar te doen opgaan. Volgens C. heeft de staat den plicht de goddelijke
ordonnanties uit te voeren. de afgoderij af te schaffen en kettersche leerstellingen
te bestraffen; "tot dien einde heeft God de overheid het zwaard in handen
gegeven tot straffe der boozen en bescherming der vromen. En hun ambt is. niet
alleen acht te nemen en te waken over de Politie. maar ook de hand te houden
aan den H. Kerkedienst ; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen
godsdienst. om het rijk des Antichristen te gronde te werpen en het Koninkrijk
van Jezus Christus te bevorderen; het Woord des Evangelies overal te doen
prediken. opdat God van een iegelijk geëerd en gediend wordt. gelijk Hij in zijn
Woord gebiedt" (Art. 36 der Nederlandsche geloofsbelijdenis). Doch alles onder
leiding der predikanten. die aangewezen zijn om Gods woord uit de H. Schrift
te verklaren. Waar de Calvinisten de macht in handen hadden. roeide de staat
de "afgoderij" uit en onderdrukte het Katholicisme. als bv. in Nederland. Waar zij
in de minderheid waren. als bv. in Frankrijk. bonden zij den strijd aan tegen den
staat of vormden een staat in den staat. Luther was aanvankelijk tegen
gewapenden tegenstand van de protestantsche vorsten tegen den keizer. later
duldde hij het. Calvijn acht het een plicht. Doch langzamerhand begon in
verschillende landen de staat de kerk te beheerschen. gelijk O.a. in Nederland.
In lateren tijd hebben verschillenden (Weber. Troeltsch) in het Calvinisme
een der factoren gezien. waaruit het moderne kapitalisme ontstaan is 1. Het streven
om het aardsche bezit te vermeerderen zou zijn bevorderd: 10 • Door de Calvinistische opvatting. dat God door niets zoozeer verheerlijkt wordt dan door den
arbeid. door het trouw vervullen van den beroepsplicht. waardoor alle tijdsverspilling afkeurenswaardig is. 2 0 • Doordat de Calvinist in de trouwe vervulling
van zijn beroepsplicht en de vruchten daarvan een bewijs zou zien van zijn
praedestinatie. Door handenarbeid zou hij dus heilszekerheid verwerven. En
3 0 door de .. innerweltliche Askeze" van het Calvinisme. die van den eenen kant
de goederen der natuur en der cultuur gebruikt. maar er toch innerlijk afgekeerd
tegenover staat en daarom van die goederen gebruik maakt. niet om er van
te genieten. maar om ze te beheerschen en te bezigen tot meerdere eer van God."Dit past echter waarschijnlijk meer op het Anglo-Calvinisme. het Puritanisme.
dan op het eigenlijke zuivere Calvinisme (A. van Schelven). De welstand der
Calvinisten in het algemeen is meer te danken aan hun bekwaamheid en werkkracht en aan uiterlijke omstandigheden.

§

165. De Wederdoopersbeweging en andere buitenkerkelijke
reformatorische stroomingen.

10 • De geweldige beroering. die Luthers prediking veroorzaakte,
bracht ook allerlei andere m. e., deels onkerkelijke. religieuse
tendenzen aan de oppervlakte: spiritualistische en mystieke. apocalyptische. chiliastische. Joachimitische. Waldenzische. christelijk1 M. Web e r. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. 1920. - A. van S c hel ven.
Historisch onderzoek naar den levensstijl van het Calvinisme. Christendom en
historie. Lustrumbundel. Kampen 1932. - H. Se e. Capitalisme et puritanisme.
Revue historique 155 (1927). 57. - H. H a u ser. Les débuts du capitalisme. P.
1928. - J. Kr a u s. Scholastik. Puritanismus und Kapitalismus. Mn. 1930 (k). R. Ta w n e y. Religion and the Rise of Capitalism. Lo. 1922. - E. Bei n s.
Die Wirtschaftsethik der Calvinistischen Kirche der Niederlande 1565-1650.
Den Haag 1931.
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communistische, godsdienstig~fanatieke, Erasmiaansche, die alle
min of meer in de Wederdoopersbeweging 1 aanwezig zijn. Deze
staat zoowel tegenover de katholieke als de Luthersch~Zwing~
liaansche kerken, en wordt door beide bestreden. Haar leiders zijn
soms meer ontwikkelden en geestelijken, dikwijls eenvoudige
Ieekenpredikers ; haar volgelingen meest uit den kleinen burger~
en handwerkersstand. De ongunstige sociale en economische toe~
standen op het land en in de industrie (ook in Holland) vormden
een vruchtbaren bodem. Verwante tendenzen, (ook met een beroep
op persoonlijke openbaringen) , vindt men al vroeger bij de
Zwickauer profeten, Münzer en anderen, die in den Boerenoorlog
tot opstand leidden. De eerste eigenlijke Doopersche beweging
ontstond in 1522/23 te Zürich (GrebeL iets later de vroegere
priester H ubmaier e.a.). Zij verwierpen den kinderdoop, als in strijd
met de H. Schrift, die het geloof vóór het doopsel zou eischen,
achtten alleen den doop der volwassenen geldig en doopten hen, die
tot hen overkwamen, opnieuw. Op aandringen van Zwingli trad de
Raad met geweld tegen hen op (verdrinkingsstraf : qui iterum
mergit, mergatur). In hun systeem echter nam de doop op zich
weinig plaats in; de naam is hun gegeven door de tegenstanders
Verdreven, predikten zij elders en zonden overal ijverige
"apostelen" uit, zoodat de beweging na den Boerenoorlog zich in
korten tijd over geheel Duitschland, in Moravië (Nikolsburg ),
Tirol en Oostenrijk en in Holland verbreidde.
Het is moeilijk, het wezen der Wederdoopers of Anabaptisten
juist te omschrijven. Reeds een tijdgenoot, Seb. Franck, zegt: "dass
niemant nichts gewiss von jnen schreiben od' sagen kan". Er is
een dubbele strooming: ééne van stille vroomheid, geduldig ver~
dragen, eenvoudig, teruggetrokken leven (in den geest der latere
Piëtisten en Quakers), en ééne (aanvankelijk zwakkere) radicale,
fanatieke: spoedige ondergang der wereld en stichting van een
nieuw hemelsch rijk; de goddeloozen moeten met het zwaard ver~
delgd worden (Chiliasme, apocalyptische ideeën). Bij deze tweede
voegt zich dikwijls een communistische of grof zinnelijke, sexueeIe
lOver de Wederdoopers in het algemeen: C. Co r nel i u s. Gesch. der
Wiedertäufer, Mr. 1853; Gesch. des Münster. Aufruhrs, 2 Bde Lz. 1855-60. J. L i n d e b oom, Stiefkinderen v. h. Christendom. De sociale ketters van den
hervormingstijd. Enthousiasten en Anabaptisten, 218-251. - H. L ü d e man n.
Reform. u. Täufertum in ihr Verhältnis z. christ. Prinzip, 1896. - G. Tu m b ü I t,
Die Wiedertäufer, 1899. - G. S 0 de u r. Der Kommunismus in der Kirchengeschichte, 1920. - H. v 0 n S c h u b e r t, Der Kommunismus der Wiedertäufer
In Münster und seine QueUen, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften, 1919.
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strooming: in de nieuwe periode zijn de huwelijkswetten opge~
heven en heerscht er vrijheid. en gemeenschap van goederen en
''rouwen. De fanatieke strooming werd sterker na de vervolging
in Duitschland na den Boerenoorlog en kreeg in ons land de over~
hand.
De meer gematigden nemen aan a. naast en boven de H. Schrift
bijzondere openbaringen (innerlijk licht; woord en geest); b. zij
willen gemeenten stichten van werkelijke heiligen. afgescheiden van
de wereld. in den geest van het apostolisch tijdperk; c. zij staan
daarom onverschillig of wantrouwend tegenover de kerk (katholieke
zoowel als protestantsche) en de wereldlijke overheid; d. zij hechten
weinig gewicht aan de dogmatiek. meer aan een praktisch Christen~
dom; e. zij verwerpen de solafidesleer als leidend tot zedelijke ver~
slapping en verkondigen de noodzakelijkheid van het uit liefde zich
in werken openbarende geloof. Hun praktisch Christendom is vooral
dat van de Bergprediking (liefde tot God en den naaste. geduld.
verdraagzaamheid; Erasmus ); f. zij verwerpen den kinderdoop en
hebben een symbolische opvatting (Zwingli) van de Eucharistie. De
godsdienstoefeningen bestaan in gebed. prediking. gezang. Men
moet derhalve de Doopers in het algemeen niet vereenzelvigen met de
fanatieken van Munster. Het aanvankelijk gematigde spiritualisme
is ten tijde der troebelen van Munster bij velen in fanatisme over~
geslagen. om daarna weer in kalmer banen te geraken.
Door hun conventikelwezen alleen reeds. door zich te stellen
buiten de officieeIe kerken. maar ook door de excessen van
sommigen stonden de Wederdoopers spoedig aan bloedige vervol~
gingen bloot. zoowel van wege den keizer (1528) als van de prote~
stantsche landsvorsten 1. Door Melchior Hoffmann 2. een bont~
wever uit Zwaben. die in Oost~Friesland. Amsterdam. Straatsburg
predikte. kwam de beweging omstreeks 1530 in Holland 3; sinds is
1 Lit.
over de Wederdoopersbeweging in de verschillende streken van
Duitschland. Hergenröther-Kirsch 111. 471. - 2 W. Leendertz.
Melchior Hofmann. Haarlem 1883. - F. z u r L i n den. M. H .• ein Prophet der
Wiedertäufer. Haarlem 1885. - A. H u I s hof. Gesch. van de Doopsgezinden
te Straatsburg van 1525-1557. Amsterd. 1905. - 3 L. K nap per t. Het
ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederl.. Utr. 1924. Het
anabaptisme. 180---236 (met bronnen en Iit.). - J. Rei t s m a. J. L i n d e b oom.
Gesch. van de Hervorming en de hervormde kerk in de Nederlanden. Utr. 31916.
189-218 (met bronnen en lit.). - Doopsgezinde Bijdragen. Amsterd. 1860 vlg.
- W. K ü h Ier. Het Nederlandsche Anabaptisme en de revolutionaire woelingen
der zestiende eeuw. Doopsgez. Bijdr. 56 (1919). 132; Het Anabaptisme in
Nederland. De Gids 1921. DI. lIl. 249. - S. B I a u pot ten Kat e. De gesch.
der doopsgezinden in Friesland. Leeuw. 1839; in Groningen. Overijsel en OostFriesland. Leeuw. 1842; in Holland. Zeeland. Utrecht en Gelderland. 2dl..
Amst. 1847.
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zij tot 1566 onder de reformatorische stroomingen in Nederland
verreweg de sterkste. Hoffmann publiceerde de Apocalyps en zette
daarbij zijn ideeën uiteen. die vooral betrekking hebben op het
spoedig aanstaande einde der wereld. Luther. "de apostel van het
begin" is de Judas geworden; Hoffmann. de Elias. is de apostel
der laatste dagen. die het wereldgericht aankondigt. dat in 1533
zal plaats hebben. De uitverkorenen moeten zich vereenigen ; hun
onderscheidingsteeken is de doop der volwassenen. Hij werd
gevangen genomen (1533) en bleef in den kerker tot zijn dood
(1543). Hij is een fantast van meesleepende welsprekendheid. per~
soonlijk is hij niet voor geweld. maar in zijn geschriften liggen
kiemen daartoe. die door zijn Nederlandsche volgelingen werden
ontwikkeld en verspreid. met name door den Haarlemschen bakker
Jan Matthijsz., den nieuwen Henoch en den kleermaker Jan
Beukelsz. van Leiden. De vreedzame Melchiorieten worden dan de
revolutionnaire fanatieken van Munster. In de bisschopsstad
Munster 1 (15000 inwoners) had door den kapelaan Rothmann.
die sedert 1532 tot de Doopersche richting neigde. met steun van
den lakenkoopman Knipperdolling. de Reformatie sedert 1533 de
overhand gekregen. In 1534 kwamen de "propheten" Jan Beukelsz.
en Jan Mathijsz. en anderen naar Munster en hadden er spoedig de
macht volledig in handen. Het "heilige Sion" werd gesticht; de
getrouwen werden opgeroepen en van alle kanten stroomden
Wederdoopers naar het nieuwe rijk; 30 schepen met 3000
geloovigen gingen van Amsterdam op weg. maar werden te Gene~
muiden aangehouden; de eenvoudige menschen werden terug~
gezonden. de leiders ter dood gebracht. In Amsterdam zelf liepen
5 geestdrijvers naakt de straat op onder de kreten "Wee. wee!
doet boete en gaat naar Munster. dat aan de kinderen Gods
gegeven is." Intusschen werd Munster door den bisschop belegerd.
terwijl in de stad een waar schrikbewind heerschte. De tegen~
standers werden gedood; alle boeken behalve de bijbel verbrand.
Erger nog werd het. toen Jan Matthijsz. gesneuveld was en Jan
Beukelsz. koning van Sion werd. die gemeenschap van goederen en
polygamie invoerde. 25 Juni 1535 viel de stad en daarmee was de
1 Her man n i a K ers sen b r 0 c h. Anabaptistici furoris Monasterium ...
evertentis histor. narratio. hrg. v. De t mer. Mr. 1901. - H. De t mer u.
R. K rum b hol t z. Zwei Schriften des Münsterschen Wiedertäufers Bernhard
Rothmann. Dortmund 1904. - K. L ö f f Ier. Die Wiedertäufer zu Münster
1534-35. Berichte. Aussagen u Aktenstücke von Augenzeugen und Zeitgenossen.
Jena 1923. - H. De t mer. Bernhard Rothmann. Mr. 1904. - K nap per t
196 vlg.
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macht der fanatieken gebroken. In Munster en geheel Westphalen
werd het Katholicisme hersteld. Ook de Wederdoopersche oproeren
en aanslagen op verschillende plaatsen in Holland en Friesland
waren spoedig onderdrukt. - Het fanatisme en de sexueele
excessen leefden nog eenigen tijd voort bij de aanhangers van Jan
van Batenburg (Zwaardgeesten, vooral in het land van IJselstein) en van David Joris, een Delftschen glasschilder 1.
2°. Niet alle Wederdoopers hadden zich aan deze excessen
schuldig gemaakt, doch het odium rustte ook op hen. Vele van
deze stille Doopers zijn daarom vervolgd en ter dood gebracht.
Van de 2000 slachtoffers der inquisitie in de Nederlanden behooren meer dan 2/3 tot de Wederdoopers ; zij tellen 620 van de
887 namen in de officieele Martelaarsboeken. Deze stille Doopers
hadden eerst een leider in Obbe Philipsz, een Leeuwarder priesterzoon ; toen deze in 1540 zich teleurgesteld terugtrok en zijn zending
voor valsch verklaarde (Bekentenisse, Bibl. Ref. Neerl. VII, 121),
begon Menno Simonsz. 2 de verstrooide kudde te leiden en te
organiseeren. Menno (1496-1561) was pastoor te Witrnarsurn,
verliet in 1536 de Kerk, trad in het huwelijk. werd door Obbe tot
bisschop of oudste binnen Groningen gewijd en trok onder voortdurende vervolging predikend en doopend rond door Nederland
en Noord-Duitschland. Het optreden der Munsterschen werd door
hem afgekeurd. Zijn opvattingen legde hij neer in het Fondamendtboek (1539) en verschillende andere goed gestileerde geschriften.
Hij is, als zijn geestverwanten, weinig dogmatisch. Alleen leert en
verdedigt hij, dat Christus zijn lichaam van den H. Geest en niet
uit de H. Maagd ontvangen heeft en dus eigenlijk geen menschelijke
natuur heeft. Het geloof is vooral vertrouwen op Christus. Hoofdzaak is het leven in den geest van boetvaardigheid volgens de voorschriften van Christus: onderlinge liefde, terughouding ten opzichte
van den staat, verwerping van den krijgsdienst en den eed. Door
den ban worden de ongeloovigen en zondaren afgesneden van de
gemeente, opdat deze niet ten gronde ga. Deze ban, waarover
Menno later ook rigoristische opvattingen had (harde banners),
sloot in zich strenge "mijding" , ook van echtgenooten onder elkaar,
en bij de willekeurige toepassing gaf hij aanleiding tot eindelooze
twisten en scheuringen. (Waterlanders, meer breed; strenger de
1 K nap per t, 207 vlg. 2 vgl. boven en Opera Mennonis, Amst. 1646. K. Vos, Menno Simons 1496-1561. zijn leven en werken en zijn reformatorische
denkbeelden, Leiden 1914. - C. Sm i t h, The Mennonites, Bern (Indiana,
U. S. A.) 1920.
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Vlamingen en Friezen; de Friezen in oude of harde en bekommerde
of teere Friezen. en vele andere). Overigens leefden zij stil en terug~
getrokken in een piëtistische vroomheid.
Tot de Fransche revolutie bleven ook in ons land de Doops~
gezinden van openbare ambten uitgesloten. Hun gemeenten staan
geheel onafhankelijk van elkaar. De modernistische geest is er diep
binnengedrongen. Aanvankelijk werden de leiders door de gemeente
gekozen of door het lot aangewezen; later werd een doopsgezind
seminarium in Amsterdam gesticht. Thans zijn er ongeveer 250.000
Doopsgezinden (Duitschland. Amerika. 67.000 in Nederland met
133 gemeenten).
3°. De Doopsgezinden. evenals de hier volgenden. hebben in lateren tijd. vooral
onder den invloed van Troeltsch. bijzonder de opmerkzaamheid getrokken. omdat
zij radicaler. consequenter. moderner zijn dan de Lutheranen en de "oHiciëele"
hervormers. Aan de Doopsgezinden verwant zijn "d e man n e n van het
1n wen d i g wo 0 r d"l. o. a. 0 e n c k 2. rector van de Sebualdusschool
te Neurenberg (t 1527). die al het uiterlijke verwierp. ook het uiterlijke woord
der H. Schrift. God openbaart zich in de harten der menschen; door de liefde
moet de mensch zich volgens Christus vormen. - Verder de vertegenwoordigers
van een mystiek-speculatieve strooming 3 (persoonlijke openbaring. religieus
individualisme. fantastische speculaties): Se bas t i a a n Fr anc k (t 1542).
vroeger priester van het b. Augsburg. ook een historicus van beteekenis. en de
Silezische edelman Sc h wen k fel d (t 1561). wiens aanhangers zich
organiseerden.
4°. Door Erasmus beïnvloed is een rationaliseerende richting onder de
Protestanten. waartoe o. a. behooren Cas teil i 0 4 • een Franschman. door
Calvijn aan het hoofd van een college te Genève geplaatst (t 1563); hij predikt
verdraagzaamheid. is moraliseerend en een kritische bijbelverklaarder. waarom hij
door Calvijn bestreden werd; Ser vet 5. die. van een pantheïstisch NeoPlatonisme uitgaande. àwalingen in de Triniteitsleer verkondigde (§ 164. 3 0);
Ac 0 n t i u S 6. uit Trente (t 1566). die onderscheid maakte tusschen fundamenteeIe en niet-fundamenteele artikelen van het Christelijk geloof. van wien
volgens sommigen de spreuk afkomstig is: in necessariis unitas. in dubiis libertas.
in utrisque caritas; de Socinianen. In Italië was een kleine kring rationalisten:
Renato. Gentilis. Lelio Sozzini (Lelius Socinus). die anti-trinitarische dwalingen
M. Jon e s. Spiritual reformers in 16th and 17th centuries. Lo. 1914. L i n d e b oom. Stiefkinderen v. h. Christendom. Mannen van het inwendig
woord en van den heiligen Geest. 191-217. - 2 t. a. p. 193. - 3 J. L i n d eb oom. t. a. p. Reformatorische individualisten. Sebastiaan Franck en
Schwenckfeld. 164-190.
4 F. B u i s s 0 n. Sébastien Castellion. 2 v. P. 1892. E. G i ra n. Séb. C. et la
réforme calv .• P. 1914. - Lindeboom. 253-264. - 5 Van der Linden.
Michael Servet. een brandoffer der gereform. Inquisitie. Gron. 1891. - A. 0 i d e.
M. Servet et Calvin. P. 21907. - W. Osler. Michael Servetus. Lo. 1909. H. Bus s 0 n. Les sources et Ie développement du rationalisme dans la Iittérature
française de la Renaissance. P. 1922. - A. B r u i n ing. Het Anti-Trinitarisme in
den Hervormingstijd. Servet. de Socinianen. Verzamelde Studiën I. Gron. 1923.
162-187. - 6 Stratagemata Satanae. ed. W. Köhler. 1926. - G. Krüger.
Studien u. Kritiken. 1927. - A. Eek hof. In necessariis unitas ... Oorsprong.
beteekenis. verbreiding der Zinspreuk. Leid. 1931.
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verkondigden en uit het land moesten wijken. Paustus Socinus (t 16(4) erfde
de geschriften van zijn oom Lelio (t 1562) en ontwikkelde diens dwalingen verder
(§ 187, 5°).

§ 166. Het Protestantisme in Frankrijk. 1
10 • Te Parijs had zich om den christelijken humanist Le Fèvre
(Faber, § 145, 4°) een kring van gelijkgezinden gevormd, die door
de studie en de verspreiding der H. Schrift naar een innerlijke ver~
nieuwing van het Christendom streefden: Budé, Roussel, Farel.
Hun beschermer was Briçonnet, sedert 1516 b. van Meaux, die
Le Fèvre tot zijn vicaris~generaal benoemde, terwijl ook de zuster
des konings, Margaretha d'Angoulème, later (1527) koningin van
Navarra, een dichteres in den geest van Boccaccio, vol geestdrift
was voor dit humanistisch~mystieke biblicisme. Eigenlijke dogma~
tische dwalingen of openlijke plannen tot opstand tegen de Kerk zijn
bij de "Fabristen" niet te vinden. Sedert de twintiger jaren vooral
begonnen echter Luther's Latijnsche geschriften in Frankrijk door
te dringen en men meende streng daartegen te moeten optreden.
Noël Beda, de syndicus der Sorbonne, zag ook een gevaar in de
Fabristen, van welke verschillende vluchtten en sommigen o.a. Farel
tot het Protestantisme overgingen.
2°. Frans 1 (1515-47), door het concordaat met den H. Stoel
verbonden en met een groote macht over de kerk toegerust, had
niet, als de Duitsche vorsten, voordeel van het Protestantisme te
verwachten. Terwijl hij in Duitschland de Protestanten tegen Karel
steunde, zwenkte hij in Frankrijk, waar zij vrij talrijk waren,
tusschen toegevendheid en vervolging, (vervolging in 1535, vooral
sedert 1540) Doch eerst door Calvijn, die zijn propaganda bijzonder
op zijn vaderland gericht had, en in de vijftiger jaren, zou het
Protestantisme een macht worden (Hugenoten, misschien van
Eidgenossen). Hendrik 11 (1547-59) was zeer streng en droeg
de kettervervolging op aan het parlement, dat verschillende dood~
vonnissen uitsprak. Ook de Parijsche universiteit was waakzaam.
Doch de blsschoppen deden weinig voor werkelijke hervorming:
1 (T h e 0 d. de Be za), Hist. ecclés. des églises réformées au royaume de
Prance (tot 1563), ed. G. Baum, 3 v. P. 1883-89. - Pranc. Thuanus
(d eT hou), Historia sui temporis (1543-1607),7 v. Lo. 1733. - A. Her m i nj a r d, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, 9 vol.
Gen. et P., 1866---97. - P. I mba r t del a T 0 u r, Les origines de la Réforme
11, III (k). - J. V i é not, Hist. de la Réforme française des origines à l'édit de
Nantes, P. 1926. - H. H a u ser, Etudes sur la Réforme française, P. 1909. E. D 0 u mer g u e, Jean Calvin (§ 164). - L. Rom ier, Les origines politiques
des guerres de religion, 2 v. P. 1914.
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sommigen waren het Protestantisme gunstig gezind; nog immer
heerschte het Gallicanisme en de oude geest van wantrouwen
tegenover Rome, die toegenomen was door de oorlogen van
Frans 1 om Noord~ltalië. Ook economische oorzaken: armoede in
sommige provincies, uitbuiting door den fiscus en anderen, werkten
mede; eveneens het streven van den adel naar lotsverbetering. Zoo
breidde het Calvinisme zich ondanks de vervolging steeds uit. Het
organiseerde zich in eigen gemeenten (nog geen eigen kerk~
gebouwen) en hield een synode in Parijs, waar een geloofsbelijdenis
werd opgesteld ( Confessio Gallicana, 1559). Er waren toen
omstreeks 2000 Calvinistische gemeenten met omstr. 400.000 volge~
lingen (Pastor VI. 555). Krachtige verdedigers der katholieke
rechten waren Frans de Guise, hertog van Lotharingen, de oom
van Maria Stuart (gehuwd met Frans 11), zijn broeder Karel, a.b.
van Reims, en de connetable de Montmorency. Maar ook ver~
schillende leden van de hoogste families waren Calvinistisch
geworden: uit het huis Bouillon~V endöme prins Lodewijk de
Condé en zijn broeder Antoon de Bourbon, koning van Navarra
door zijn huwelijk met de Calvinistische dochter van Margaretha
van Navarra, Jeanne d'Albret (de ouders van Hendrik IV). Uit
het huis Chatillon Caspar de Coligny, (wiens dochter de vierde
echtgenoote werd van Willem van Oranje, de moeder van Frederik
Hendrik), admiraal van Frankrijk, die de leider der Calvinsten
zou worden, en zijn broeder de kardinaal Odet. Deze machtige
heeren lieten zich niet vervolgen; zij streefden ook naar de hoogste
macht tijdens de zwakke regeering der eerstvolgende koningen na
den dood van Hendrik 11. Het voorspel begint van de gruwelijke
Hugenotenoorlogen.

§ 167. De afval van Engeland 1 en Schotland.
1°. Een ramp voor de Kerk was het verlies van Engeland, dat
zooveel tot de definitieve zegepraal van het Protestantisme heeft
1 J. Lingard, History of England, 8 v. Lo. 1819/31 (k). F. Gasquet,
The eve of Reformation, Lo. 1900; vertaling: A. B 0 u r 9 e 0 i s, La veille de la
Réforme en Angleterre, 2 v. P. 1914 (k). - J. TrésaI. Les origines du schisme
anglican 1509-1571. P. 1908 (k). J. Gairdner, Lollardy and the
Reformation in England, -4 v. Lo. 1908-13. - R. D i x 0 n, History of the
church of England from the abolition of the Roman jurisdiction (tot 1570), 6 v.
Lo. 1883-1902. - W. St e p hen s and W. Hun t, A history of english
Church. 111. W. Cap e s, The english Church in the fourteenth and fifteenth
centuries, Lo. 1909; IV. J. G a i r d n e r, The english Church in the sixteenth
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bijgedragen en door zijn koloniaal gebied een wereldomvattenden
invloed uitoefende. Als in verschillende andere landen is de Refor~
matie er niet uit het volk opgekomen. De afval begon met een
schisma, door een wellustig en despoot veroorzaakt, waarbij zich
later reformatorische elementen voegden. Het groote ongeluk der
Engelsche Kerk is geweest. dat zij reeds eeuwen lang, vooral
sedert de 14e, zeer los van Rome stond, en de geestelijkheid geheel
van de absolutistische monarchie afhankelijk was. In 1426 had
Paus Martinus zich beklaagd, dat de koning "zich zoo absoluut de
geestelijke jurisdictie had toegeëigend, alsof Christus hem tot
Zijn vicaris had aangesteld". Bij de geestelijken heerschten
dezelfde misbruiken als op het vasteland, ofschoon wellicht in
mindere mate.
2°. Bij koning Hendrik VIII (1509-47) 1 waren zoowel de
gaven als de gebreken exceptioneel. Veel heeft hij gedaan voor
den bloei van het land; hij was zeer ontwikkeld en een humanist
in den geest van Erasmus. Tegen Luther publiceerde hij een boek:
Assertio septem sacramentorum (1521), waarvoor hij van den Paus
den eeretitel ontving van Defensor fidei ( Verdediger des geloofs).
die nog op de Engelsche munten prijkt. - Het opkomende Luthera~
nisme vond in Engeland betrekkelijk weinig aanhang; het werd
door den koning onderdrukt en o.a. ook door Morus in scherpe,
levendige geschriften in de Engelsche taal bestreden. Hendrik' s
almachtige minister kardinaal Wolsey. die als pauselijk legaat een
bijna onbeperkte heerschappij over de kerk uitoefende en door
wien weer Hendrik haar bestuurde, was een man van groote poli~
tieke gaven, meer staatsman en hoveling echter dan kerkvorst en
zeer rijk.
Hendrik was sedert 1509, en aanvankelijk niet ongelukkig,
gehuwd met Catharina van Arragon, een dochter van Ferdinand
century from the accession of Henry VIII to the death of Mary, Lo. 1904. G. B urn e t, The History of the Reform of the Church of E., Lo. 1903. G. Con sta n t, La Réforme en Angleterre. Le schisme anglican. Henri VIII, P.
1930; Angleterre, D. H. E. III (k). - Pas tor IV 2 vlg.
1 J. B r e w e rand J. G a i r d n e r, Calendar of letters and papers foreign and
domestic, of the reign of Henry VIII, 17 vol. (1509/38), Lo. 1862-1900. A. Poll a r d, Henry VIII, Lo. 1902. - T a u n ton, Th. Wolsey, legate and
reformer, Lo. 1902. - H. Be Ilo c, Wolsey, Lo. 1930 (k). - G. Ca ven dis h,
The Life and Death of Th. W., Lo. 1930 - St. Eh s e s, Römische Documente z.
Geschichte der Ehescheidung Heinrich VIII, Pdb. 1893. - C h. B e m 0 n t, Le
premier divorce de Henri VIII, P. 1917. - D. H u u r d e man, De echtscheiding
van Hendrik VIII, Het Schild 9 (1928), 356, 388 (k). - A. Poll a r d.
Th. Cranmer and the English Reformation (1489-1556), Lo. 2 1926. - Mer r iman, Life and Letters of Th. Cromwell, Oxf. 1902.
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den katholieke en Isabella en een tante dus van k. Karel V.
Zij was de weduwe van Hendrik's jong gestorven ouderen
broeder Arthur, doch P. Julius 11 had dispensatie verleend in het
huwelijksbeletsel van aanverwantschap in den eersten graad.
Sedert 1526 vatte Hendrik een hartstocht op voor de hofdame
Anna Boleyn, met wier zuster hij reeds in zondige gemeenschap
geleefd had. Anna wilde echter niet toegeven, tenzij zij openlijk
als wettige koningin erkend werd. Na 18 jaar kreeg Hendrik
nu gewetensbezwaren omtrent zijn huwelijk met Catharina: het
huwelijk met de weduwe van zijn broer was Lev. 18, 16: 20, 31
verboden en het was de vraag, of de Paus daarin dispenseeren kan,
waaraan men te Rome indertijd ook getwijfeld zou hebben. Deze
redenen waren niet steekhoudend: tot een huwelijk met Anna zou
dan ook geen dispensatie verleend kunnen worden. De koning
wist echter een bulle van P. Clemens VII te verkrijgen, waarin
dispensatie tot een huwelijk met Anna gegeven werd, voor het
geval, dat het huwelijk met Catharina ongeldig zou blijken. (1527).
Het idee van scheiding is noch van Anna noch van W olsey uitge~
gaan, doch van eenige leden van den hoog en adel (den hertog van
Norfolk, een oom van Anna en eenige anderen), die Wolsey ten
val wilden brengen. Werd Anna koningin, dan zou zij hem kunnen
verwijderen: gelukte de scheiding niet, dan zou Hendrik hem
ontslaan. W olsey begreep, dat zijn positie op het spel stond: zijn
fout is geweest, dat hij van den beginne af niet krachtig tegen de
koninklijke plannen is opgetreden. De Paus zond kard. Campegio
naar Engeland om met W olsey de zaak te onderzoeken. Vijf
redenen werden opgegeven, waarom de dispensatie van Julius
ongeldig zou zijn en de beide legaten constitueerden een kerkelijke
rechtbank, waarvoor Hendrik en Catharina gedagvaard werden
( 1529). Men vroeg ook het advies der universiteiten, waarbij van
omkooperij en list gebruik gemaakt werd. Dat van Cambridge en
Oxford luidde gunstig, dat van de meeste buitenlandsche universi~
teiten ongunstig. In Rome zocht men tijd te winnen, in de hoop,
dat de hartstocht des konings bedaren zou, tot Clemens tenslotte
op het appèl van Catharina en op aandrang van Karel V het proces
naar de Rota te Rome overbracht. Daarmee verviel de volmacht
van de pauselijke legaten in Engeland. W olsey had zijn zaak ver~
loren: zijn kanselierschap werd hem ontnomen: hij stierf op weg
naar de gevangenis, met de tragische woorden: "Had ik even trouw
God als den koning gediend, dan zou Hij mij in mijn ouderdom niet
verlaten hebben" (1530). Als kanselier werd hij opgevolgd door
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Thomas Morus. terwijl als geestelijke raadsman van Hendrik begon
op te treden Thomas Cranmer. huiskapelaan der familie Boleyn.
eerzuchtig en karakterloos. in het geheim gehuwd en in zijn hart
protestant. 25 Jan. 1533 trad Hendrik. zonder de uitspraak van Rome
af te wachten heimelijk met Anna in het huwelijk; 30 Maart 1533
werd Cranmer a.b. van Canterbury; 23 Mei sprak hij de ongeldig~
heid van het huwelijk met Catharina. 28 Mei de geldigheid van
dat met Anna uit. 11 Juli 1533 vaardigde Clemens de excommuni~
catie over den koning uit. 23 Maart 1534 de definitieve sententie,
dat het huwelijk met Catharina geldig was.
Reeds eerder, toen hij zag, dat de Paus onwrikbaar het goddelijk
recht bleef handhaven, was Hendrik begonnen het pauselijk gezag
aan te tasten. Van de vergadering der geestelijkheid had hij
geëischt (1531), dat zij hem zou erkennen als .. opperhoofd der
kerk en der geestelijkheid van Engeland", hetgeen deze deed met
een door Fischer, b. van Rochester ingevoegde clausule .. voor zoo~
ver de wet van Christus het veroorlooft". De pauselijke annaten
werden afgeschaft (1532); Morus met Fischer de krachtige ver~
dediger der pauselijke rechten. werd van het kanselierschap ont~
heven, en opgevolgd door Thomas Cromwell. 3 November 1534
vaardigde het Parlement. onder den druk des konings. die met
zware straffen dreigde, het besluit uit, dat de koning en zijn
opvolgers het hoofd zijn der Engelsche kerk en alle met dezen titel
verbonden geestelijke macht bezitten. ook met betrekking tot het
dogma (Acte van suprematie). Een andere wet bepaalde, dat allen,
die hem dezen titel weigeren, de straf van hoogverraad beloopen.
Daarmee was het schisma voltooid. Den leek Cromwell werd als
vicarius generalis in ecc1esiasticis de uitoefening der kerkelijke
suprematie opgedragen (1535). Hij begon met alle geestelijke jurisdictie te suspendeeren ; wie ze terug vroeg. moest den eed op de
suprematie afleggen en den successieeed, waarbij Elisabeth, de
dochter van Hendrik en Anna, als wettige erfgename erkend werd.
Op weigering stond de doodstraf. De overgroote meerderheid der
~eculiere en reguliere geestelijkheid onderwierp zich. uit zwakheid
en ook omdat de opvattingen omtrent het pauselijk primaat ver~
duisterd waren, wat zelfs bij Morus aanvankelijk het geval was
geweest. Hendrik had in zijn boek tegen Luther krachtig de alge~
meenheid der pauselijke jurisdictie verdedigd. Morus meende toen,
dat de koning te ver ging en dat het primaat niet van goddelijken
oorsprong was. Dit was voor hem de aanleiding de quaestie dieper
te onderzoeken en na 10 jaar kwam hij tot de overtuiging van den
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goddelijken oorsprong van het primaat; voor deze overtuiging zou
hij den marteldood sterven. Toch schijnt hij het nooit voor een
geloofsartikel gehouden te hebben, dat allen verplicht waren aan
te nemen. (Bremond, Thomas More, 142, 175).
3°. Maar ook talrijke helden hebben hun leven voor het geloof
geofferd, geestelijken en leeken. De eerste martelaren 1 waren drie
Karthuizers, een Birgittijn en een seculier te Londen; spoedig
volgden Fisher en Morus (§ 145, 4°) met een bewonderenswaar~
digen moed. Het aantal martelaren in Engeland van 1535 tot 1681
is zeer groot. Velen zijn door de Kerk zalig verklaard; o.a. nog
135 in 1929. Maar het geheel bedraagt meerdere duizenden, zeker
niet minder dan de slachtoffers der Spaansche inquisitie, als men
er bijrekent de velen, die in de vreeselijke kerkers stierven. Nog
meer werden door geldboeten en confiscatie's geruïneerd. (Paulus,
Protest. u. Toleranz, 327.)
De kloosters 2 (616) werden opgeheven; de goederen (ter
waarde van omstreeks twee honderd millioen gulden volgens onze
tegenwoordige geldswaarde) geseculariseerd, grootendeels ten bate
der kroon, terwijl ook de adel er zich mee verrijkte, die er aldus het
grootste belang bij had het schisma te handhaven. De lagere klassen
leden er onder. Er heerschte wel veel ontevredenheid over deze
maatregelen, maar alle tegenstand werd bloedig onderdrukt. Ook
Anna stierf op het schavot (1536); onmiddellijk daarop huwde
Hendrik met Johanna Seymour, daarna met Anna van Kleef; zijn
vijfde echtgenoote stierf ook op het schavot, terwijl de zesde hem
overleefde. Noch toenaderingspogingen des Pausen noch plannen
om een coalitie van katholieke vorsten tegen Hendrik te vormen,
hadden succes.
Ofschoon wel protestant sc he invloeden van het vasteland
binnendrongen en Hendrik korten tijd Luthersche neigingen
toonde, wilde hij de katholieke leer en praktijken handhaven. De
wet der 6 artikelen (1539) schreef zelfs onder doodstraf voor te
houden de transsubstantiatie, de communie onder één gedaante, de
privaatmis, de biecht, de verplichting van celibaat en geloften. Ook
verschillende Protestanten o.a. Cromwell vielen als slachtoffers van
deze wet. Door het schisma van het middelpunt der eenheid afge~
1 J. Spi II man n, Gesch. der Katholikenverfolgung in England 1535-1681.
I. Die Blutzeugen unter Heinrich VIII, Fr. i. B. 31910 (k) - B. Cam m, The
English Martyrs, Cambr. 1929 (k). - F. B ri d 9 e tt, Life of blessed Joho
Fisher, Lo. 1888 (k). - 2 F. Gas q u e t, Henry VIII and the english monasteries,
Lo. 2 1920 (k). - S. L i I j e 9 ren, The fall of the monasteries and the sodal
changes in England, leading up to the great Revolution, Lund u. Lz. 1924.
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scheiden, moest echter ook de Engelsche kerk op den duur in de
dwaling vervallen.
4°. Als protector van den lO~jarigen Eduard VIl, (1547-53). den
zoon van Hendrik en Johanna Seymour, regeerde de hertog van
Sommerset, onder wien door invloed van Cranmer een gematigd
Protestantisme in leer en eeredienst in Luthersehen zin openlijk
werd ingevoerd: verwijdering der beelden, communie onder beide
gedaanten, afschaffing van het celibaat; de hierarchie bleef
bestaan. Sedert 1547 waren echter de Calvinistische invloeden
sterker geworden, doordat Calvinistische geleerden ontboden
werden (Vermigli, Ochino, Butzer, a Lasco), terwijl Calvijn met
Cranmer enz. in correspondentie stond. Het Calvinisme verkreeg
zelfs de overhand boven het Lutheranisme onder den nieuwen
protector, den hertog van NorthumberIand. In 1549 werd de liturgie
door Cranmer vastgesteld in het Book of common Prayer 2, een
compromis tusschen Lutheranisme en Calvinisme, met veel katho~
lieke elementen. In 1550 werd de vernietiging bevolen van alle
kerkelijke boeken (breviers, missa als enz.); de altaren werden ver~
nield en vervangen door een tafel geplaatst voor de trappen van
het priesterkoor.
The book of common Prager and administration of the Sacraments and other
rites and ceremonies of the Church, according to the use of the United Church
of England and [reland is een verkorte bewerking van ons brevier, missaal,
rituaal en pontificaal, alles in het Engelsch; in 1550 werd er een Ordinale
bijgevoegd. De twee stroomingen in de Anglicaansche Kerk in den loop der
eeuwen openbaren zich in het Prayerbook, dat, ofschoon uiteraard meer liturgisch,
toch met het dogma in verband staat (lex supplicandi, lex credendi) en naar
gelang dier stroomingen herhaaldelijk gewijzigd werd, vooral in 1552 in meer
Calvinistischen en in 1662 in iets minder Calvinistischen geest. Het bevat 1. de
morgen- en avondgebeden (een soort brevier), 2. de litanie, 3. gebeden en
dankzegging voor verschillende omstandigheden, 4. de collecten, epistels en
evangelies ten gebruike bij de viering der H. Communie gedurende het jaar,
5. de wijze om de H. Communie te vieren (Ordinarium van het missaal). De
H. Mis is een Communieritus geworden. In de redactie van 1549 kan men
onder de vage termen misschien nog het offerkarakter der H. Mis en de werkelijke
tegenwoordigheid lezen; in die van 1555 staat geen woord, dat zinspeelt op het
offer of dUidelijk wijst op de werkelijke tegenwoordigheid (ofschoon sommigen
deze er wel in willen leggen, vooral na de wijziging in de zg. Zwarte rubriek
in 1662), 6. de katechismus, een instructie, die men moet leeren alvorens zich
bij den bisschop voor het vormsel te presenteeren : symbolum, decaloog enz.
Alleen twee sacramenten, doopsel en Eucharistie worden noodig genoemd; de
andere zijn facultatief en als vrome gebrUiken in het Prayerbook opgenomen
1 W. Tu r n bull, Calendar of State papers, foreign series, of the reign
of Edward VI (1547-53), Lo. 1861. - 2 F. Gas q u et and Bis hop, Edward
VI and the Book of Common Prayer, Lo. 21928 (k). - Daniel, Prayer-Book.
lts history, language and contents, Lo. 20 1902. - J. Co u t u r ier, Le "Book of
C. Pr." et J'Eglise Anglicane, P. 1928 (k).
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(behalve de biecht). De biecht gold tot omstreeks 1600 als facultatief; toen werd
zij nagelaten. om in den laatsten tijd weer in gebruik te komen. 7. Het vormsel.
8. het huwelijk. 9. het bezoeken en de Communie der zieken; de begrafenisplechtigheden. 10. de zegening van een kraamvrouw. 11. de .. commination", .. een
aankondiging van den toom en de oordeelen Gods tegen de zondaren.... op
bepaalde tijden te reciteeren", 12. het psalterium. 13. gebeden op zee. 14. de
wijdingsliturgie (Ordinale). De priesters zijn niet tot het celibaat en het brevier
verplicht; de vier mindere orden en het subdiaconaat worden afgeschaft. Bij de
priesterwijding wordt de traditio instrumentorum. de overreiking van kelk en
pateen. weggelaten.
De Anglicaansche wijdingen zijn door Leo XIII ongeldig verklaard in de
bulle Apostolicae curae (1896). wegens .. de onvolledigheid van den vorm" en
.. gebrek aan intentie". De priesterwijding geschiedt door den bisschop met
oplegging der handen en het uitspreken der woorden: .. Ontvang den H. Geest
(voor het ambt en de functies van een priester in de Kerk Gods. die u nu
worden toevertrouwd door de oplegging van onze handen). Wiens zonden gij
vergeeft. dien zijn zij vergeven; wiens zonden gij behoudt. dien zijn zij behouden.
En wees een geloofvol uitdeeler van Gods woord en van zijn H. Sacramenten.
In den naam des Vaders enz." De bisschopswijding geschiedt eveneens door
handoplegging (tot: wiens zonden; priester veranderd in bisschop); de woorden
tusschen haakjes ontbreken van 1550 tot 1662.
De vorm is. zeker volgens het ordinale. dat van 1550 tot 1662 gebruikt werd,
onvolledig. omdat hlj niet voldoende de functies van den priester en bisschop
aangeeft; met name wordt met geen woord gesproken van het opdragen der
H. Mis. Ook de intentie is onvoldoende. omdat de bedienaar niet de bedoeling
heeft de macht te verleenen de H. Mis op te dragen. AI blijkt het misschien niet
uit het Prayerbook zelf. de opstellers wilden de werkelijke tegenwoordigheid en
transsubstantiatie uitsluiten. zooals blijkt uit de .. Zwarte rubriek" en de
42 Artikelen. die zij redigeerden en waarin die uitsluiting Uitdrukkelijk geschiedt.
Op zich is voor de ongeldigheid waarschijnlijk niet beslissend de weglating der
traditio instrumentorum; men zou ook de vraag kunnen stellen. of de bovengenoemde formule van 1662 met de goede intentie. door een katholieken bisschop
uitgesproken. niet geldig zou zijn. Maar Parker. de vader der geheeIe hierarchie
onder Elisabeth en alle bisschoppen en priesters gedurende 100 jaar. zijn volgens
de formule van 1552 gewijd; in ieder geval is daardoor de schakel in de
Engelsche hierarchie verbroken. - In 1927 is door het Anglicaansche episcopaat
een revisie van het Prayerbook voorgesteld. waarin men zoowel aan de rechterais aan de linkerzijde tegemoet wilde komen. Een concessie aan de rechterzijde
was het bewaren der Eucharistie voor zieken. wat volgens de tegenstanders
duidelijk zou wijzen op de werkelijke tegenwoordigheid en volgens hen te ver
ging. Ook waren gebeden voor de overledenen ingevoegd. die in de revisie van
1552 waren weggelaten. Het Lagerhuis verwierp de voorgestelde revisie (P.
Kasteel. Het Schild 9. 533; 10. 64).

Ook een geloofsbelijdenis van 42 (later 39) artikelen in Calvinistischen zin werd opgesteld. (H. Schrift eenige geloofsbron ;
Calvinistische praedestinatie- en Avondmaalsleer ; 1552).
5°. Al deze maatregelen hadden een algemeene ontevredenheid
in het land veroorzaakt. die de nu volgende katholieke restauratie
begunstigde. Eduard werd opgevolgd door Maria de Katholieke 1
1 W. Tu r n bull. Calendar of State papers. foreign series. of the reign
of Mary (1553-58). Lo. 1861. - O. Zimmermann. Maria die Katholische,
Fr. i. B. 1890 (k). - Pastor VI.
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§ 167. De afval van Engeland en Schotland.
( 1553-58), de dochter van Hendrik en Catharina. Diep religieus,
had zij in vroegere jaren voor haar geloof zware offers moeten
brengen. Voorzichtig streefde zij naar het herstel van den katholieken godsdienst. Kard. Pole 1, een bloedverwant van de koningin,
werd als pauselijk legaat naar Engeland gezonden en de kerk
stelde zich weer onder de jurisdictie van Rome (1554); de Paus had
toegestaan, dat de bezitters de kerkelijke goederen zouden mogen
behouden. Pole werd a.b. van Canterbury. Ofschoon de protestantsche bisschoppen en geestelijken door katholieke werden
vervangen, was de regeering van Maria overigens in het eerste
anderhalve jaar ten opzichte van de andersdenkenden niet intolerant; Pole was voor gematigd optreden. Deze mildheid had zelfs
de Protestanten bemoedigd. die haar van den troon trachtten te
verdrijven en de hand hadden in verschillende opstanden. Daarom
stelde Maria de wetten van Hendrik en Eduard tegen de ketters
weer in werking, nu tegen de Protestanten. Het aantal slachtoffers
(onder wie o.a. Cranmer) bedroeg omstreeks 200 (Pastor VI,
589). terwijl velen naar elders (o.a. de Nederlanden) vluchtten.
De naam van de "bloedige" verdient zij hierom niet; hij past veel
meer op Hendrik en Elisabeth. De omstandigheden waren uiterst
moeilijk; misschien heeft het haar aan gematigdheid ontbroken:
ook haar huwelijk met Philips 11 van Spanje (1554) was impopulair
en verwekte tegenstand. Maria heeft de katholieke Kerk niet de
zegepraal kunnen verschaffen; onder haar opvolgster Elisabeth
volgde een scherpe protestantsche reactie. Doch sedert haar
regeering beginnen de Katholieken, die zich eerst bijna zonder
tegenstand in het schisma en de ketterij hadden laten dringen, zich
veel meer van hun plichten bewust te worden (Pastor VI. 609).
5°. Ierland 2 behoorde onder Engeland. Hendrik wilde ook daar
het schisma doorvoeren, maar slechts enkele door hem aangestelde
bisschoppen legden den eed op de suprematie af, terwijl de anderen
met de geestelijkheid en het volk standvastig bleven. Ook onder
Eduard bleef men in het algemeen pal staan.

1 O. Z i mme r man n. Kardinal Pole, sein Leben und seine Schriften, Rgb.
1893 (k). - R. Bi ron et J. Bar e n nes, Un prince anglais cardinal-Iégat au
XVle siècle. Reginald Pole, P. 1921 (k). - F. Gasquet. Cardinal Pole and
his early friends, Lo. 1927 (k). - 2 A. Be 1I e s hei m. Gesch. der kath. Kirche
in Irland II (1509-1690), Mainz 1890 (k). - R. Bagweil, Ireland under
the Tudors. 3 v. Lo. 1886--90. - M u r p h y, Our Martyrs. A record of those
who suffered for the catholic faith under the penal laws in Ireland, Dublin 1896
(k). - Bali, The reformed church of Ireland 1537-1888, Lo. 21891.

251

§ 167. De afval van Engeland en Schotland.
6°. In Schotland 1 stond de geestelijkheid zedelijk niet hoog; het
volk was onwetend in godsdienstig opzicht, de adel begeerig naar
kerkelijk goed en afgunstig op de rijke prelaten en het met hen
verbonden koningschap. Onder koning Jacobus V (1524-42) vond
het Lutheranisme talrijke aanhangers (de abt Hamilton en anderen
werden als ketters ter dood gebracht). Tijdens de minderjarigheid
van zijn dochter, Maria Stuart, werd het regentschap eerst gevoerd
door graaf Arran, sedert 1547 door haar moeder, Maria de Guise,
de zuster van Frans I. Verschillende protestantsche edelen profi~
teerden van de zwakheid der regeering om onder den schijn van
ijver voor "het zuivere evangelie" zich van de kerkelijke goederen
meester te maken. In 1546 vermoordden zij den krachtigen leider
der katholieke partij, kard. Beaton, a. b. van St. Andrews en
bezetten de stad. Een vroegere priester, John Knox (1505-72),
had zich met hen verbonden. Na de verovering der stad door een
Fransche vloot werd hij gevangen genomen en twee jaar bracht hij
op de galeien door. Daarna vluchtte hij naar Engeland en later
naar Genève. Knox is een fanaticus, de vader van het harde en
strenge Calvinisme der Engelsche Puriteinen en Schotsche Pres~
byterianen. De regentes Maria de Guise begunstigde uit politiek de
Protestanten; Knox kwam naar Edinburg (1555) en begon daar
het radicale Calvinisme te verkondigen, moest echter weer wijken
en predikte nu opstand tegen de goddelooze regeering. Op zijn
aansporing sloot de protestantsche adel een verbond (Covenant,
1557) tot verdediging en doorvoering van Gods woord tegen de
"Congregatie van Satan". Het gevolg was een beeldenstorm en
een burgeroorlog, die na den dood van Maria de Guise eindigde
met het verdrag van Edinburg (1560), waarbij het Parlement de
door Knox ontworpen streng Calvinistische Confessio Scotica aan~
nam en het Katholicisme op zware straffen verbood.
1 A. Be 11 e s hei m, Gesch. der kath. Kirche in Schottland I, Mainz 1883 (k).
- A. M i t c heIl, The scattish Reformation, Edinb. 1900. - The warks of
Jahn Knox, ed. by D. L a i n g, 6 v. Edinb. 1846-63. - P. Hum e B r 0 w n,
J. Kn., Lo. 1895. - A. La n g, J. Kn. and the Reformation, La. 1905.
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§ 168. Het Protestantisme in de Scandinavische landen.

§ 168. Het Protestantisme in het Noorden, Oosten en
Zuiden van Europa.
10 • In de Scandinavische landen 1 is een zeer conservatief
Lutheranisme door de vorsten met geweld aan het volk opgedrongen.
De hoogere geestelijken bleven er den naam van ..bisschop" voeren.
In Denemarken 2 waren geestelijkheid en adel machtig en rijk.
Christiaan 11 (1513-23) trachtte het Protestantisme in te voeren,
vooral om daardoor de geestelijkheid te verzwakken. Hij werd
echter afgezet en zijn oom en opvolger Frederik 1 (1523-33)
moest zich onder eede verplichten het Katholicisme te handhaven.
Frederik was echter heimelijk Lutheraan, trad in 1526 openlijk als
zoodanig op, ondersteunde den Lutherschen prediker Tausen en
begon het Katholicisme te onderdrukken, terwijl de bisschoppen
weinig weerstand boden. Christiaan 111 (1533-59) voerde met
geweld de lutheraniseering door. Alle bisschoppen werden op één
dag gevangen genomen (1536); de vrijheid konden zij alleen ver~
werven door te beloven geen oppositie te voeren; een van de 7
had den moed te weigeren en stierf in de gevangenis. Bugenhagen
regelde de kerkelijke inrichting. De Katholieken konden geen
ambten bekleeden en niet erven; aan de katholieke priesters werd
op doodstraf verboden het land te betreden.
Ook in het met Denemarken verbonden Noorwegen 3 werd het
Lutheranisme door Christiaan 111 op dezelfde wijze ingevoerd,
maar onder langen tegenstand van het volk.
In Ijsland, dat eveneens onder Denemarken behoorde, bood de
bisschop Aresen krachtigen tegenstand; na zijn marteldood (1551)
werd het Protestantisme langzamerhand overheerschend.
Ook Zweden 4 stond onder Denemarken; het volk trachtte zich aan
de Deensche heerschappij te onttrekken, maar de rijke bisschoppen,
1 J. Met zIe r, Die apostolische Vikariate des Nordens. Pdb. 1919 (k). L. C ron z i I. Le catholicisme dans les pays scandinaves. 2 v. P. 1902. Cambridge modern history 11 (1907). chap. XVII. - 2 D. Sc h ä fe r. Gesch.
von Dänemark IV. V. Gotha 1893/1902. - Kar u P. Gesch. der kath. Kirche in
Dänemark. Mr. 1863 - L. Sc h m i t t. Joh. Tausen, Keulen 1894; Der
Karmeliter Paulus Heliae. Vorkämpfer der kath. Kirche, Fr. i. B. 1893; Die
Verteidigung der kath. Kirche in Dänemark gegen die Religions-neuerung im
16. Jahrh., Pdb. 1899 (k). - 3 Th. W i I s on, History of Church and State
in Norway. Lo. 1903. - 4 J. Mar tin. Gustave Vase et la Réforme en Suède.
P. 1906 (k). - H. Hol m q u i s t. Die schwedische Reformation 1523-31.
Lz. 1925. - J. Wei d I ing. Schwedens Gesch. im Zeitalter der Reform .•
Gotha 1882. - B. As sar s s 0 n - A. Met z, De Kerk van Zweden 829-1929,
Brugge-Voorhout 1929 (k).
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die door den koning benoemd werden, stonden op zijn zijde. Zoo
scheen de geestelijkheid een beletsel voor de natonale bevrijding.
Een edelman, Gustaaf Wasa, bond den strijd tegen Denemarken
aan; in 1523 werd hij tot koning van Zweden uitgeroepen. Hij had
voor Christiaan naar Lübeck moeten vluchten en daar het Luthera~
nisme leeren kennen, dat hem dienen kon om door de saecularisatie
der kerkelijke goederen de koninklijke macht te versterken. Daarom
begon hij het in te voeren, doch op voorzichtige wijze, wijl het volk
aan den ouden godsdienst zeer gehecht was en verschillende bis~
schoppen tegenstand boden. Onder bedreiging van den troon
afstand te zullen doen, dwong hij in 1527 den rijksdag van
Westeräs het Lutheranisme als staatsgodsdienst te proclameeren
en de kerkelijke goederen ter zijner beschikking te stellen. De kerk
kwam volkomen onder den staat; het bisschoppelijk bestuur en de
uiterlijke eeredienst bleven bestaan; later volgde gewelddadige
onderdrukking der Katholieken.
Finland, dat tot Zweden behoorde, werd eveneens geprotestan~
tiseerd.
2°. Sigismond I (1501-48). de koning van Polen~Lithauen 1,
was ijverig katholiek en gesteund door eenige bisschoppen onder~
drukte hij het binnendringende Lutheranisme, dat vooral door den
adel en de Duitsche burgers der grenssteden begunstigd werd.
Onder den minder krachtig en Sigismond 11 (1548-73) drongen
allerlei protestantsche stroomingen binnen: van Lutheranisme,
Calvinisme (Johannes a Lasco t 1560), anti~trinitariërs, die zich
bij elkander aansloten in den Consensus van Sandomir (1570). De
Pax dissidentium (1573), die door iederen nieuwen koning be~
zworen moest worden, verleende vrijheid van godsdienst.
3°. Bohemen 2 was (met Moravië en Silezië) in 1526 gekomen
aan Ferdinand van Oostenrijk, den broeder van Karel V. De
Hussieten hadden er nog veel invloed; het Lutheranisme verkreeg
in het Duitsche Noorden aanhang; koning Ferdinand trad voor de
katholieke belangen op. Ook in Moravië drong het Lutheranisme
in sommige streken door.
1 K. V ö I k e r, Kirchengeschichte Polens, B. en Lz. 1930. G. Kr a u s e,
Die Reformation u. Gegenreformation im ehemaligen Königreich Polen, Posen
2 1905. Th. W 0 t s c h k e, Gesch. der Reformation in Polen, Lz. 1911. P. Fox, The reformation in Poland, Baltimore 1924. - Pas c a I, Jean de Lasco,
évèque catholique, réformateur protestant, P. 1894. - 2 B. C z e r wen k a, Gesch.
der evang. Kirche in Böhmen, 2 Bde 1870. - E. B ö h I, Beiträge zur Geschichte
der Reformation in Oesterreich, Jena 1902. -
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4°. Volgens de familieverdragen moest na den dood van koning
Lodewijk 11 (1526) Hongarije 1 aan Ferdinand van Oostenrijk
komen. Luther's ideeën hadden er ingang gevonden bij de Duitsche
burgers in de steden en bij den Magyaarschen adel. die aan Duitsche
universiteiten studeerde en begeerig was naar kerkelijk goed. Het
grootste gedeelte van den adel was voor Ferdinand, doch het
protestantsche deel koos Jan Zapolya. grootvorst van Zeven~
burgen. tot koning. die weldra door Ferdinand uit Hongarije
verdreven werd en zich als vazal stelde onder den Turkschen sultan
Soliman en diens hulp inriep. Door den troonstrijd werd de ver~
spreiding van het Protestantisme bevorderd. De groote prediker
hiervan was Devay. die later naar het Calvinisme overging. dat
meer en meer de overhand boven het Lutheranisme kreeg. Tot een
organisatie der verschillende evangelische richtingen is het niet
gekomen. Sedert 1561 begonnen de Jezuieten met vrucht te werken.
5°. In Zevenburgen werd het Protestantisme (eerst Luthera~
nis me. later ook Calvinisme) overheerschend.
6°. In Italië, Spanje en Portugal zijn de reformatorische ideeën
tot kleine kringen beperkt gebleven; bij het volk vonden zij geen
ingang of werden. voor zoover aanwezig. door de inquisitie onder~
drukt. De redenen zijn: in Italië was de anti~pauselijke stemming.
die. vermengd met nationalisme. in andere landen zooveel kwaad
gedaan had. niet zoo sterk; Italië had er zelfs belang bij met den
H. Stoel verbonden te blijven. In Spanje had de eeuwenlange
strijd met de Mooren het geloof tot een dierbaar bezit gemaakt;
het Katholicisme was een nationaal belang geworden. Bovendien
was onder kard. Ximenes de katholieke reformatie reeds krachtig
ingezet; de theologische en humanistische wetenschap bloeide.
Erasmus had er grooten invloed. tot men in de dertiger jaren tegen
hem begon op te treden. Ook in Portugal heerschte een katholiek
nationaal leven. waarvan de Lusiade van Camoës een uitdrukking is.
Niet alleen heeft het Protestantisme in deze landen geen wortel
kunnen schieten; integendeel: de wetenschappelijke en artistieke
krachten van Italië. al de godsdienstige geestdrift van Spanje zou
zich in beweging stellen om de Kerk te hernieuwen en het Prote~
stantisme den verderen voortgang in andere landen te betwisten.

1 F. Eek har t, Introduction à I'histoire hongroise. P. 1928. M. Sz á v i k.
Die Reform. in Ung .• Halle 1884. - G. L 0 es c h e. Luther. Melanchton und Calvin
in Oesterreich-Ungarn. Tub. 1909. - E. Do u mer 9 u e. La Hongrie calviniste.
Toulouse (z. j.).
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Wat Italië 1 betreft: a. In Pi ë m 0 n t 2 waren nog Waldenzen
voort blijven leven, die den invloed van het Protestantisme ondergingen. b. Ven e t i ë, een der grootste handelscentra der wereld,
was met haar universiteitsstad Padua, een der middelpunten van
reformatorische actie; er werden kettersche boeken gedrukt en
over Italië verspreid. Bovendien had de Republiek telkens verwikkelingen met den Paus, tegenover wien zij haar zelfstandigheid
wilde handhaven. In 1529 werd te Venetië een proces tegen Franciscanen, van ketterij verdacht, ingeleid; in 1547 kwam de nuntius
della Casa met de opdracht de dwaling te bestrijden; uit de talrijke
processen volgt, dat het aantal verdachten vrij groot was. Petrus
Vergerius, vroeger nuntius in Duitschland, later b. van Capo
d'Istria (in het Venetiaansche) ging in 1546 openlijk tot het Protestantisme over en vluchtte naar Würtenberg. c. Een ander centrum
was Fe r r a r a 3, waar de hertogin Renée de France, een dochter
van Lodewijk XII, alle nieuwgezinden ontving en beschermde (o.a.
Calvijn). Renée werd in 1554 op het kasteel d'Este gevangen gezet
en ging later in Frankrijk tot de Hugenoten over. De inquisitie trad
streng op, vooral onder Paulus IV. d. Lelius Socinus, een rechtsgeleerde te S ie n a (t 1563) stond in verbinding met Duitsche
Protestanten. Zijn anti-trinitarische ideeën werden later verspreid
door zijn neef Faustus (§ 165, 4°). e. In Nap els verkondigde
ideeën in den geest van Luther de Castiliaan J u a n Val d é s 4,
een mysticus onder Erasmiaanschen invloed; hem volgden o.a. de
groote predikant 0 c h i n 0 5 (t 1565), generaal-vicaris der Capucijnen, die naar Genève vluchtte. trouwde en later naar Londen
kwam; de Augustijner koorheer Petrus Vermigli (Martyr), die
eveneens naar Zwitserland vluchtte. Uit dezen kring stamt het
veelverspreide boekje van den Augustijn Benedetto da Mantova
Del beneficia di Giesu Christa. In Spanje 6 waren enkele nieuw
gezinden in Sevilla en Valladolid, tegen wie de inquisitie optrad.

1 Pas tor IV vlg. F. L a u c her t, Die italien. literarischen Gegner
Luthers, Fr. i. B. 1912 (k). - G. Buschbell, Reformation u. Inquisition in
Italien um die Mitte des XVI Jahrh., Pdb. 1910 (k). - E. R 0 d 0 c a n ach i,
La Réforme en Italie, 2 v. P. 1921. - 2 J. Ja 11 a, Storia della Riforma in
Piemonte 1517-1580, Flor. 1914.
3 R 0 d 0 c a n ach i, Renée de France, duchesse de Ferrare, P. 1895. 4 J u a n d e Val d é s, Diálogo de doctrina christiana, ed. M. Bataillon, Coimbra
1925. - 5 K. Ben rat h, Bernardino Ochino, Brunsw. 2 1892. - D. Be r tra n dB a r r a u d, Les idées philosophiques de B. Ochin, P. 1924. - ti E. Sc h ä fe r,
Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus u. d. Inquisition, 3 Bde
Gütersloh 1902.
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§ 169. Het Protestantisme in de Nederlanden.
8°. De pogingen der Protestanten om onder de niet-geünieerde
Christenen in het Turksche rijk en in Rusland aanhangers te
vinden. mislukten.

§ 169. Het Protestantisme in de Nederlanden.
I. Godsdienstige toestanden. 1 10. Door erfenis en door geweld
was Philips van Bourgondië (1396-1467) in het bezit gekomen
van het grootste deel der Nederlanden. Zijn kleindochter. Maria
van Bourgondië. was gehuwd met den Habsburger Maximiliaan
van Oostenrijk. keizer van het Duitsche rijk; hun kleinzoon,
Karel V. was door zijn moeder. Johanna de krankzinnige. de
dochter van Ferdinand en Isabella. ook erfgenaam van de
Spaansche kroon. In 1523 werd Karel heer van Friesland; in 1529
werd hem het wereldlijk bezit van den bisschop van Utrecht overgedragen; in 1543 verkreeg hij het hertogdom Gelder. waardoor
de 17 Nederlandsche provinciën te samen gevoegd waren. Zij
omvatten nagenoeg geheel het tegenwoordige Nederland. België
(behalve de provincies Luik. Limburg en een deel van Namen,
die tot het prinsbisdom Luik behoorden). Luxemburg en een strook
van Noord-Frankrijk en vormden een der meest welvarende,
cultureel hoogstaande en dicht bevolkte streken van Europa (naar
1 G. B rom - A. Hen sen. Romeinsche bronnen voor den kerkeliJk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Den Haag 1922. H. van He u s sen. Batavia sacra. Antw. 1715. - Verslagen van kerkvisitatiën
in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw. uitgegeven door F. van Rap par d en
S. MuIl e r Fz .• Amst. 1911. - S. MuIl e r Fz .• Onze kerkelijke toestanden
in de tweede helft der 16e eeuw. Onze Eeuw 9 (1909). 71. 193. (Ook in:
Schetsen uit de Middeleeuwen II). - A. Hen sen. Een inquisitie reis door
Friesland. A. A. U. 24 (1899).215; De toestand van sommige Friesche kloosters
in de tweede helft der 16e eeuw. A. A. U. 52 (1925). 214. - J. Th eis sen.
De reformatievoorstellen van Letmatius en Sonnius. A. A. U. 30 (1905). 321. J. Rei t s m a. Oostergo. Register van geestelijke opkomsten van Oostergo.
Leeuw. 1888. - B. Sn e I tin g. Prothocollum Capituli Daventriensis. A. A. U.
34. 35. 37 (1908. 1909. 1911). 161. 303. 344. - A. H a ven s i u s. Commentarius
de erectione novorum in Belgio episcopatuum. Keulen 1609. - Speculum concubinariorum sacerdotum. monachorum ac clericorum. auctore Hen r i c 0
Cu y c k i o. Ruraemondensis Ecclesiae episcopo. Keulen 1599. - G. B rom. Twee
geschriften van den b. van Roermond. W. Lindanus. over de kerkelijke toestanden
der Nederlanden in 1578-79. Publications de la Société historique .... de
Limbourg 1892, 277. - Th. Go 0 s sen s, Kerk- en kloostervisitaties in het b.
's Hertogenbosch uit de 16e eeuw, Bossche Bijdragen 3-6 (1919-24).212, 120.
134, 106. - R. Fr u i n. Het voorspel van den 80-jarigen oorlog. Verspr.
Geschr. J. 266. - F. Ra c h fa h I, Wilhelm van Oranien u. d. Niederländische
Aufstand, J en II. Halle 1906-08; lIl. Den Haag 1924. - F. W i II 0 c x,
L'introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la
Principauté de Liège. Leuv. 1929.
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schatting in 1555 3 millioen inwoners). Gelijk zijn Bourgondische
voorvaders, trachtte Karel deze in karakter, taal en belangen zeer
uiteenloopende gebieden tot een aaneengesloten, homogenen,
modernen staat te vormen. - Kerkelijk behoorde Noord-Nederland voor verreweg het grootste gedeelte onder het bisdom
Utrecht; een deel van Groningen en het Zuid-Oostelijk deel van
het graafschap Zutfen behoorden onder het b. Munster, een ander
deel van Groningen en een deel van Drente onder Osnabrück;
Nijmegen en omgeving onder het a.b. Keulen; Noord-Brabant en
Limburg onder het b. Luik, enkele parochies van Zeeland tot het
b. Doornik. De bisdommen Utrecht, Munster, Osnabrück, Luik
vielen onder het aartsbisdom Keulen. België en de andere provinciën behoorden onder de bisdommen Luik, Kamerijk, Doornik,
Atrecht, Terwaan, de laatste vier onder het aartsbisdom Reims.
2°. Ook in de Nederlanden waren de godsdienstige toestanden
niet gunstig.
Het aantal geestelijken, saeculiere en reguliere, was zeer groot. Wat met name
het bisdom Utrecht betreft: op een bevolking van ongeveer 600.000 inwoners
werden daar tusschen 1505-18 jaarlijks gemiddeld 319 priesters gewijd (213
saeculieren en 106 regulieren), in verhouding 6, 7 maal zooveel als in onzen tijd.
In de vijftiger jaren is het aantal veel minder, gemiddeld 61 saeculieren. Ook
het aantal kloosterlingen is dan veel kleiner; in Leiden waren er b.v. in 1525 nog
450, in 1556 slechts 150 (G. Brom A. A. U. 23 (1896) 387; 24 (1897) 1).
In de stad Utrecht alleen waren 5 collegiale kerken met 160 kanunniken;
bovendien waren er in ons land nog omstreeks 55 andere kapittelkerken. Er
waren in de 16e eeuw ongeveer 500 kloosters en kloosterlijke gestichten, de
huizen der Broeders en Zusters van het gemeene leven inbegrepen (Moll 11, 2,4).
Het groote aantal der priesters stond evenwel niet in verhouding tot hun
innerlijk gehalte. Getuigenissen van alle kanten bevestigen, dat het onderhouden
van het celibaat veel te wenschen overliet. Het ongunstigst was de toestand
in Friesland en de Oostelijke provinciën, waar tijdens de halve eeuw der
Geldersche oorlogen het verband met den bisschop veelal verbroken was geweest;
zij waren verwaarloosd en de tucht was verslapt. Toen Letmatius en Sonnius in
Friesland in 1554 een visitatiereis hielden en strenger tegen de concubinarii wilden
optreden, antwoordde het Hof van Friesland, dat het niet mogelijk was hen thans
allen af te zetten, daar anders te veel kerken van haar herders beroofd zouden
worden; men zou echter in het vervolg geen verdachten meer toelaten. Misschien
overdrijft de Karthuizer Havensius als hij schrijft, dat bij de eerste synode van
het bisdom Roermond (1569) van de ongeveer 200 pastoors slechts 6 van
ongerepten levenswandel bevonden werden (blz. 108), maar gunstig zal ook
daar de toestand niet geweest zijn. Dit zijn echter de uitersten en zij vallen
in een tijd, dat reeds overal kettersche opvattingen zijn doorgedrongen, die voor
afschaffing van het celibaat pleiten; in Holland en het eigenlijke Sticht was
de toestand beter. Ook over het zedelijk gedrag der kanunniken te Utrecht,
Deventer en elders worden ernstige klachten geuit. Dat er ook voortreffelijke
priesters waren, hebben de talrijke martelaren bewezen.
De oorzaken van dezen dieptreurigen toestand waren dezelfde als elders (§ 149).
Ook de bisschoppen met hun uitgestrekt wereldlijk gebied waren in de latere
M. E. veelal meer wereldlijke vorsten dan zielenherders. De bezetting van het
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bisdom Utrecht was eeuwenlang een twistappel tusschen de machtige Neder~
landsche geslachten: de graven van Holland. de hertogen van Gelder enz.;
sedert de 15e eeuw trachtten de Bourgondische hertogen de keuze van hun
candidaten door te zetten. Herhaaldelijk waren de bisschoppen van Utrecht in
oorlog met hun eigen geestelijke onderdanen: de Nederlandsche vorsten of de
steden en bewoners van het Sticht. In zooverre was het een zegen. dat b. Hendrik
van Beieren in 1529 met toestemming van P. Clemens VII het wereldlijk gebied
aan Karel V afstond; deze verkreeg echter ook het recht den bisschop te
benoemen. Bij het begin der Reformatie was bisschop van Utrecht Philips van
Bourgondië (1517-25); voor zijn geestelijke taak was hij niet geschikt (§ 149.2°)
en ook zijn moreel leven was niet ongerept. Welk een invloed ten goede kon
in dezen kritieken tijd van zulke bisschoppen uitgaan?
De toestand in verschillende kloosters was minder ongunstig. ofschoon de tucht
veelal verslapt was en b.v. de eerste Haarlemsche synode (1564) hier en daar
eigenaardige toestanden veronderstelt; ook is er geen krachtige actie ten goede
naar buiten van uitgegaan.
3°. Het volk had weinig eerbied voor zijn priesters. Toen later tijdens de
vervolging het Katholicisme weer begon op te leven. heerschte de overtuiging.
bij geestelijken en leeken. dat de schuld van den afval voor een groot deel
bij de geestelijkheid gelegen had (A. A. U. 50. 332). Uiterlijk bleef het volk
in zijn overgroote meerderheid zijn plichten vervullen. ook toen het Protestantisme
al gedurende meer dan een menschenleeftijd in ons land verspreid was. Maar
het geloof was niet levendig: anders is het onverklaarbaar. dat een kleine groep
Protestanten het Katholicisme kon verbieden en vervolgen. De visitaties wijzen
dan ook op verval van godsdienstig leven. op verwaarloozing van kerkgebouwen
en paramenten. In het diocees Haarlem kwam vrij veel het misbruik voor.
Zondags tijdens de H. Mis op het kerkhof te blijven wandelen; men meende
zijn plicht gedaan te hebben. als men van verre de H. Hostie bij de elevatie
groette (Bat. S. 11. 300). In het algemeen heerschte groote onwetendheid op
godsdienstig gebied. De hoogere adel leefde zeer weelderig en wereldseh. Onder
de ontwikkelden was de Erasmiaansche geest van onverschilligheid ten opzichte
van het dogma en van verdraagzaamheid sterk verspreid. De juristen. ambtenaren.
stedelijke besturen waren dikwijls voorstanders van een ..Ieekenpolitiek" en de
materieeIe belangen waren bij hen overheerschend.
Na de ontdekking van den zeeweg naar Indië en van Amerika. begon de
Noordzee steeds meer een wereldzee te worden; vandaar groote economische
opbloei en opkomend kapitalisme. met name in Antwerpen en later in Amsterdam.
Daarentegen ging de lakenindustrie van Vlaanderen en Leiden sterk achteruit.
De landerijen begonnen in waarde te dalen. wat voor den adel nadeelig was.
Tegenover den rijkdom van een nieuw opkomende klasse stond in vele steden
een verarmd proletariaat.

11. Religieuse stroomingen. 1 Ons land. dat in het midden lag
tusschen allerlei Hervormingscentra en door zijn handelsrelaties
en cosmopolitisch karakter vele vreemdelingen trok. kon natuurlijk
niet lang buiten de reformatorische invloeden blijven.
1 J. L i n d e b oom. Het Bljbelsch humanisme in Nederland. Leid. 1913;
Stiefkinderen van het Christendom. - F. N è v e. La Renaissance des lettres et
r essor de r érudition ancienne en Belgique. Leuv. 1890. - A. Boe r s c h.
L'humanisme beIge à r époque de la Renaissance. Br. 1910. - H. de V 0 c h t.
Litterae virorum eruditorum ad Franc. Craneveldium. 1522-28. Leuv. 1928. H. d e Jon g h. L' ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de
son existence. 1432-1540. Leuv. 1911. - A. Renaudet. Erasme. sa pensée
religieuse et son action 1518-21. P. 1926,
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i·. Erasmus gevoelde zich niet als Nederlander, doch als wereldburger. Toch
heeft zijn geest in zijn geboorteland een diepen invloed uitgeoefend, wat wel
op innerlijke verwantschap wijst. Aan de Leuvensche universiteit had hij aan~
vankelijk veel invloed. Toen Karel V maatregelen tegen de Protestanten nam,
verliet hij de stad (1522); een vinnige strijd ontbrandde tusschen voor~ en
tegenstanders van zijn persoon; in 1558 werden verschillende zijner werken op
den Leuvenschen index geplaatst. Gelijk Erasmus hadden vele humanisten
aanvankelijk de Reformatoren als bondgenooten beschouwd bij de hervorming
der Kerk, die zij zich voorstelden: minder uiterlijkheid, minder waarde hechten
aan de dogma's en meer aan een vroom leven, minder ascese en versterving,
minder invloed der monniken. Toen het moeilijk werd neutraal te blijven, zijn
sommigen tot het Protestantisme overgegaan: o.a. de Westphaler Her man n
van den Busche (Valium humanitatis) , Gerardus Listrius, geb. te
Rhenen, rector der scholen te Zwolle en te Amersfoort, bekend als commentator
van de Stultitiae laus; W i II e m de V 0 I der, (Gnapheus), schrijver van
bijbelsch~humanistische
tooneelspelen ; H i n n e R 0 d e, rector van de
S. Hieronymusschool te Utrecht; Ge ra r dus Gel den h a u e r (Noviomagus.
naar zijn geboorteplaats), de secretaris of hofhumanist van b. Philips van
Bourgondië, wiens leven hij beschreven heeft, priester en later gehuwd. Anderen traden als verdedigers der katholieke Kerk op: Jac 0 bus Lat 0 mus,
een Henegouwer, prof. der theologie te Leuven; A I a r dus van Am s t e r~
dam, leeraar te Alkmaar, later te Leuven, schrijver van verschillende letterkundige en theologische werken; Mar tin u s Dor p i u s, geb. te NaaldWiJk.
prof. der theologie te Leuven; V i v e s, de bekende paedagoog, een Spanjaard.
die het grootste deel van zijn leven in de Nederlanden doorbracht. - Velen
zijn echter slechts uiterlijk in de Kerk gebleven, zonder ijver om haar te
verdedigen. Vele intellectueelen, Juristen, leden der Staten en stedelijke bestuurs~
colleges waren in den geest van Erasmus weinig dogmatisch en verdraagzaam.
en daar zij vooral belast waren met de uitvoering der maatregelen tegen de
ketters, is het verklaarbaar. dat daarvan zoo weinig gekomen is. In de volgende
periode waren ook vele Calvinistische regenten van dezen geest bezield en
door hun "oogluikinghe" hebben zij het voortbestaan van het Katholicisme
mogelijk gemaakt. Zoo had in de Nederlanden eenerzijds grooten invloed
Ge 0 r g e Cas s a n der (van Katzand, t 1566), een katholieke irenicus, die
werkte aan een verzoening tusschen Katholieken en Protestanten, waarbij hij
in zijn concessies aan dezen te ver ging. Iets later werkten in dezen geest aan
de andere zijde de Haarlemsche stadssecretaris Dir k V 0 I c k e r t s z
Coo r n her t (1522-1590). de "libertijn", wat men het best met "liberaal"
zou kunnen vertalen; nog later de Amsterdamsche burgemeester C 0 r n.
Pietersz. Hooft (1547-1626) en Hugo de Groot.
5·. De eigenlijke groote Hervormingsbeweging 1 hangt aanvankelijk niet samen
met het Lutheranisme, dat ook later slechts tot enkele kringen is beperkt
gebleven en bij het volk nooit veel aanhang vond, doch met de Wederdooperij.
Van 1530-1555 behoorden de meeste andersdenkenden tot de Doopers, daarna
tot het Calvinisme. In de Avondmaalsleer bestond reeds vroeger contact met
Zwingli en de Zwitsersche hervormers.
Reeds vóór en ten tijde van Luther, doch onafhankelijk van hem, waren hier
reformatorisch gezinden opgetreden: de Franciscaan Tileman Spengenberg te
1 G. Bra n d t, Verhaal van de Reformatie in en omtrent de Nederlanden,
Amst. 1663. - J. Rei t s m a~J. L i n d e b oom, Geschiedenis van de hervorming
en de hervormde Kerk der Nederlanden, Utr. 3 1916. - L. K nap per t, Het
ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden, Utr. 1924. Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming
in de Nederlanden, uitg. door S. Cr a mer en F. Pij per, IQ dl., Den Haag
1903-14.
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Utrecht, de Dominicaan Wouter te Utrecht, die omstr. 1513 verschillende
aanhangers won; Jelle Smit (Gellius Faber), pastoor te Jelsum bij Leeuwarden.
Reformatorische ideeën zijn ook te vinden in verschillende stichtelijke geschriIten.
bijbelvertalingen. ..schriftuurlijke Iiedekens". werken van rederijkers (Knappert.
115-136). Doch de eigenlijke Hervormden van het tijdperk 1520-30 zijn
Sacramentariërs, die de genadewerking der sacramenten en de werkelijke tegen.
woordigheid in het H. Sacrament des altaars ontkenden en Zwingli's Avond.
maalsleer beïnvloedden (§ 163. 2°): Hoen, Sartorius, Jan de Bakker, Gnapheus
enz., volgelingen van bovengenoemden Wouter. Jan de Bakker 1 (Pistorius)
kapelaan te Weerden, leerling van Hinne Rode, is de eerste protestantsche
.. martelaar" in de Noord-Nederlanden, die in 1525 op last der inquisitie in
Den Haag verbrand werd. Hij verdedigde principiëel het door hem gesloten
huwelijk, wat een der voornaamste redenen van zijn vonnis schijnt geweest
te zijn. De verhooren voor de inquisitie, uitgegeven door twee medegevangenen,
die er niet bij tegenwoordig waren, zijn slechts met de grootste reserve te
gebruiken. Twee jaar later werd Wendelmoet Claesdochter van Monnikendam 2.
een weduwe, eveneens in Den Haag en waarschijnlijk om sacramentarische
gevoelens gevonnist. Den indruk, dien dit waarschijnlijk op velen gemaakt heeft,
kennen wij uit een liedje op haar dood: .. De beul trat aen om worgen; Doen
sloot zij haer oogen fijn, Hebbende int hert verborgen Een trooster, niet om
sorgen (niet te vreezen). Verlangende thuis te sijn. Dus Iieffelijck ontslapen,
Is Wendelmoey in de Heer. Maar monnicken en papen, Die naer christenbloet
gapen Versaet worden zij nemmermeer" (Knappert, 160).
Reeds in 1518 werden in ons land Luthersche 3 geschriften verspreid, vooral te
Antwerpen. De eersten, die om Lutheranisme vervolgd werden en moesten
vluchten, waren de Augustijnen Jacobus Praepositus, prior te Antwerpen en
Hendrik van Zutphen, prior te Delft en later te Antwerpen, die beiden te
Wittenberg gestudeerd hadden. 16 paters uit Antwerpen werden gevangen
genomen en hun klooster gesloopt; ) 3 herriepen en 3 werden ter dood gebracht,
met nog een anderen Augustijn (1523). Het eigenlijke Lutheranisme heeft hier
verder weinig :nvloed uitgeoefend. In den eersten tijd hoort men vaak van
.. Iutersch, luteren", maar daarmee wordt in het algemeen bedoeld: ketterseh,
aanhanger van de nieuwe leer. ..Tegenover den vrijheidsoorlog stond het op
zijn minst neutraal. het verdedigde het goed recht van het Spaansche gezag,
het was te uitsluitend dogmatiseerend en zijn centraaldogma, dat der ccnsub~
stantiatie, was, mag men zeggen, antinationaal" (Knappert, 175). Wel heeft het
natuurlijk de algemeene Hervormingsbeweging beïnvloed. Frans van Waldeck,
b. van Munster, waartoe de Groninger Ommelanden behoorden, heeft daar, echter
zonder succes, een Luthersche kerkorde willen invoeren.
De eerste sporen van het Nederlandsche Anabaptisme 4 vinden wij omstreeks
1530. De vader ervan is Melchior HoHman; zijn leerling Jan Volkertsz
Trijpmaker predikte te Amsterdam en werd in 1531 met 8 anderen in Den Haag
onthoofd. Melchior behoort niet tot de fanatieke revolutionnairen, maar zijn
chiliasme kon gevaarlijk worden. Want onder hen, die bij de troebelen te
Munster en in ons land betrokken waren, bevonden zich, behalve ongunstige
elementen, ook órgeloozen en misleiden, zooals uit de treffende .. Bekentenisse"
J. Gun s t, Johannes Pistorius Woerdensis, Hilv. 1925.
J. van SI e e. Wendelmoet Claesdochter van Monnikendam, Ned. Arch. v.
Kerkgesch. 20 (1917), 120. _ : l J. Pont, Gesch. v. h. Lutheranisme in de
Nederlanden tot 1618, Haarlem 1911; De Luthersche kerken in Nederland. Haar
belijdenisschriIten. kerke-ordeningen en liederenschat historisch toegelicht en
ingeleid, lste stuk, Amst. 1929. - J. Loosjes, Gesch. der Luth. Kerk in de
Nederlanden, Den Haag 1921. - J. Gor i s, Etude sur les colonies marchandes
méridionales à Anvers de 1488 à 1567, Leuv. 1925. - 4 §165.
1

2
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van Obbe Philipsz (§ 165. 1°) blijkt. Zij werden meegesleurd en een tijd lang
overstemd door de fanatieken en grofzinnelijken. Ook deze stille Doopers werden
vervolgd; zij waren nergens veilig en velen zijn ter dood gebracht. vooral
tusschen 1535 en 1555: de herinnering aan Munster was hun noodlottig. Ook
de Nederlandsche magistraten. overigens weinig tot vervolging geneigd. spaarden
hen niet. In gelaten berusting ondergingen zij meestal den dood.
Sedert 1540 begint de Zwitsersche reformatorische geest zich in ons land
dUidelijk te openbaren. vooral onder den invloed van Bullinger (de Avondmaals~
leer van Zwingli). Deze strooming heeft ook een nationaal karakter; later zal
zij zich met het Calvinisme vereenigen. Daartoe hooren o.a. Jan G e r rit s z
Ver s t e g e. geboren bij Garderen op de Veluwe (Veluanus) en daar in 1544
pastoor. misschien gehuwd. Hij predikte tegen de Eucharistie en het pausschap.
werd gevangen genomen. herriep en vluchtte naar Duitschland. waar hij Der
leken wechwijser schreef. een echt en zeer verspreid volksboek. Hij is noch
Luthersch noch Calvinistisch. doch heeft eigen opvattingen in den geest der
latere Remonstrantrn. Verder Hen r i c u s Gel dor p i u s. rector van ver~
schillende scholen. zeer waarschijnlijk de schrijver van de Apotheosis tegen den
inquisiteur Ruard Tappert en van twee zeer scherpe pamfletten tegen de nieuwe
hierarchie (Goossens) 1. Eveneens de geleerde A n gel u s Mer u I a (Engel
Willemsz de MerIe). pastoor te Heenvliet (bij Brielle) 2. Voor de inquisitie
herriep hij eerst zijn dwalingen (1554); toen het bleek. dat hij ze niet verloochend
had. werd hij ter dood veroordeeld. doch stierf onderweg (1557). Zijn neef.
Paulus MeruIa. gaf zijn proces en een door hem opgestelde verdediging uit:
Historia tragica (1604). Moll e.a. meenden. op gezag der Apotheosis, dat de
inquisiteurs (Tappert e.a.) bedrog hadden gepleegd; dat Meruia nl. slechts
herroepen zou hebben op enkele ondergeschikte punten en niet alles. zooals de
inquisiteurs lieten verspreiden. Moll is o.a. door Hensen weerlegd. met wien
Fruin en Knappert het in hoofdzaak eens zijn.
Omstreeks 1555 dringt het Calvinisme 3 van uit Frankrijk eerst de ZUidelijke
Nederlanden binnen (Rijssel. Valenciennes enz.). vandaar uit later de Noordelijke.
Spoedig zal het de leiding nemen van het Nederlandsche Protestantisme. iets
later ook de leiding van den opstand tegen Spanje. Bekende predikers zijn de
Henegouwer G u i d 0 d e Bra y. die de Nederlandsche geloofsbelijdenis opstelde.
de vroegere in Duitschland geboren Carmeliet Pet rus Dat hen u s 4. die den
Hei del b erg s c hen kat e c h i s mus 5 vertaalde en bekend is door de
Nederlandsche vertaling en berijming der psalmen. de Zwollenaar M 0 d e d.
Co r nel i s K 00 I t u i n. pastoor van Delft en prediker te 's Gravenhage.

111. Maatregelen tegen het Protestantisme. 6 Hoe diep het
1 T h. G 0 0 s sen s. Franc. Sonnius in de pamfletten. Den Bosch 1917. W. M 0 11. Angelus Merula. de hervormer en martelaar des geloofs. Amst.
1851. - A. Hen sen. Aanteekeningen op Prof. MolI's A. Merula. De Kath. 111
(1897). 46; Bijdr. b. Haarlem (1898). 89. - R. Fr u i n. Verspreid. Geschr. I.
244. - Th. Goossens. Angelus Merula. Hist. Tijdschr. I (1922). 417. 3 F. Rut g ers. Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden. Den
Haag 2 1901. - H. d e V r i e s. Genève. pepinière du Calvinisme hollandais I.
Les étudiants des Pays~Bas à Genève aux temps de Théodore de Bèze. Fr. en
S. 1918; Correspondance des élèves de Th. de Bèze après leur départ de
Genève. Den Haag 1924. - G. Fat i o. Genève et les Pays~Bas. Gen. 1928. 4 Th. R u y s. Petrus Dathenus. Utr. 1919. 5 M. Go 0 s zen. De heidelbergsche catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten. Leiden 1890. 8 J. Th eis sen. De regeering van Karel V in de Noord-Nederlanden. Amst.
1912. - M. B ru c het. Marguerite d'Autriche. duchesse de Savoie. Rijssel
1927. - P. Fr ede r ic q. De inquisitie in de Nederlanden 1025-1520. 2 dl..
Gent 1892-99; Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neer2
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verval der Kerk ook was en ofschoon het Protestantisme steeds
meer veld won, de toestand was volstrekt niet hopeloos. Tijdens
de regeering van Karel V (tot 1555) is de innerlijke hervorming,
de eenig ware methode om het Protestantisme te bestrijden, zoo
goed als niet toegepast. Eén middel werd vooral gebruikt, de
inquisitie, welke in deze omstandigheden, nu de kerkelijke en
wereldlijke overheid, van wie zij uitging, zoo weinig christelijk
leefde, moeilijk bekeeringen kon maken, doch slechts verbittering
en haat tegen de Moederkerk opwekte. Maar sedert de vijftiger
jaren begonnen de hervormende werkzaamheid der Pausen, het
concilie van Trente, de Jezuieten een nieuwen geest te wekken.
Ook Philips 11 werkte daartoe mede door een nieuwe indeeling
der kerkelijke hierarchie en de afkondiging van het concilie van
Trente.
6°. De inquisitie. 10 Juni 1522 liet Karel in Holland en Zeeland een edict
afkondigen, vooral tegen het drukken, verkoopen en koopen van "Iuthersche"
geschriften. 23 April stelde hij den leek Mr. Frans van der Hulst, raadsheer in
het hof van Brabant, aan om de ketters op te sporen en te straffen "sonder te
houdene forme ofte figure van rechte, maar sommierlic" . Dit was een afwijking
van de bestaande praktijk; tot dusver waren pauselijke inquisiteurs of bisschoppen
met de bestrijding der ketterij belast geweest. Het volgend jaar benoemde
P. Adrianus VI v. d. Hulst tot algemeen pauselijk inquisiteur voor al de
Nederlandsche bezittingen van Karel, wat niet naar diens zin was, daar hij zelf
de geheeIe inquisitie in handen wilde houden. Van der Hulst maakte zich aan
machtsmisbruik schuldig en werd in 1524 afgezet; in zijn plaats benoemde
Clemens VII drie geestelijken "als pauselijke inquisiteurs, wier jurisdictie ten
opzichte van de bisschoppen werd omschreven; zij konden onderinquisiteurs
aanstellen. In 1546 regelde Karel eveneens hun verhouding ten opzichte van
de wereldlijke overheid; zij moest hun hulp verleenen en de opgelegde straffen
uitvoeren. Bekende inquisiteurs zijn o.a. R u a r d Tap per t 1, van Enkhuizen,
professor te Leuven, M i c h a e lOr u i t i u s, F r anc. S 0 nni u s, professor
te Leuven, deken van het Utrechtsche domkapittel, C 0 r n. S t r ij e n, kanunnik
te Den Haag, N i col a a s van N i e u w I a n d, W i II e m L i n dan u s,
de Dominicaan Bernard Gruwel, Pieter Titelman (Vlaanderen).De Spaansche inquisitie werd in ons land nooit ingevoerd.
Na het plakkaat van 1522 werden steeds strengere uitgevaardigd; het laatste
en strengste is van 1550, dat nog van kracht was, toen Philips aan de regeering
kwam: het "bloedplaccaet". Het sprak de doodstraf uit door het zwaard, de
delVing en het vuur, over hen, die kettersche leerstellingen aanhingen of
begunstigden; hun goederen werden verbeurd verklaard; die ketters aanbrachten,
ontvingen de helft der verbeurd verklaarde goederen; wie vaIscheIiJk beschuldigde,
werd gestraft.
De plakkaten werden dikwijls niet uitgevoerd, omdat de burgerlijke overheid
landicae, 5 dl., Gent;s Gravenh. 1889-1903. - P. K a I k 0 ff, Die Anfänge
der Gegenreformation in den Niederlanden, Halle 1903-Oi. - M. Kro ne nbe r g, Vervolging van kettersche boeken in de Nederl. (1515-28), Het Boek
16 (1927), 163.
1 L. K nap per t, Biogr. Woordenb. V, 877.
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in haar godsdienstige verdraagzaamheid tegen de inquisitie was en haar niet
steunde of tegenwerkte, omdat men haar werking in strijd achtte met allerlei
privilegies, en zij bij het volk zeer gehaat was. Deze haat werd bovendien nog
kunstmatig aangewakkerd door de aanhangers der nieuwe leer, die allerlei pamfletten verspreidden. Teekenend in dit opzicht is een pamflet van 1568, tijdens den
inval van Oranje in de Nederlanden verspreid en later herhaaldelijk gedrukt,
waarin een advies voorkomt der Spaanschc inquisitie van 1555 en een vonnis
des konings, waarin alle Nederlanders en bloc als ketters ter dood veroordeeld
worden. Dit advies is voor echt beschouwd door Bor, van Meteren, Hooft enz.,
ook door MotIey; thans zijn ook de niet-katholieken het er wel over eens, dat
het een vervalsching is (P. Blok, Bijdr. v. vader!. gesch. 1907, 241).
Hoe groot is het aantal van hen, die om des geloofs wille ter dood werden
gebracht 1 1 . Volgens van Reyd en Hugo de Groot 100000, anderen spreken van
50000 en in lateren tijd heeft Motley dit weer herhaald. "Gaat men de
martelaarsboeken na, dan komt men zelfs met de ruimste berekening nog niet
tot 2000 personen" (Blok, Gesch. I. 2 597), voor geheel Noord- en ZuidNederland en gedurende geheel de 16e eeuw. Dit is ook de conclusie van de
Bibliographie des MartyroIogcs Protestants Neërlandais (1890). De protestantsche
martelaarsboeken geven 877 namen, waaronder 617 van Anabaptisten, van wie
Diet weinigen zich aan revolutionnaire en immoreele excessen hadden schuldig
gemaakt. Het aantal vervolgden en minder gestraften is natuurlijk grooter.
De meest bekende protestantsche martelaarsboeken zijn: van de Doopsgezinden: Het Offer des H eeren (1562), later uitgebreid tot het Bloedig Tooneel
van Th. van Braght, met de mooie platen van Jan Luyken (1685). Meer
algemeene : die van Jean Crespin (1554), Adriaen Haemstede (1559), John
Fox (1570).
Vele Protestanten, vooral in de zestiger jaren, weken uit naar het buitenland,
waar zij "vluchtelingenkerken" stichtten: te Embden, Londen, Wezel. Goch 2.
7°. Karel had bevolen, de bij het Augsburger Interim (1548) voorgeschreven
hervorming ook hier in te voeren; maar het ontbrak aan voldoende sanctie
en zij heeft weinig of niets bereikt. Karel was (evenmin als later Alva) den
Jezuieten 3 gunstig gezind, zoodat zij hier geen stichtingen konden beginnen.
Philips stond het hun echter toe; er werden aanvragen gedaan en pogingen
aangewend om colleges op te richten te Nijmegen, Haarlem, Sneek, Den Bosch,
die niet tot een resultaat leidden (Poncelet, 214). Ook kwamen in de 60er jaren
de Jezuieten herhaaldelijk in het Noorden. In 1562 werd een college gesticht
te Antwerpen, in 1570 te Brugge, in 1574 te Maastricht en verder op verschillende
plaatsen in de ZUidelijke Nederlanden.
8 0. Reeds onder Karel V waren plannen gemaakt voor een reorganisatie der
kerkelijke hierarchie 4. Zij was zelfs een bijna noodzakelijke voorwaarde voor een
1 F. van der Ha e g hen e.a., Bibliographie des martyroIoges protestants
W. W i I d e, Merkwaardige cijfers
neêrlandais, 2d!., Den Haag 1890. betreffende de geloofsvervolging in Nederland, Studiën 4 (1894), 269; Zonderlinge critiek, 1900 (ook in: Oud en nieuw Il, Leid. 1903). - J. M e y h 0 ff e r,
Le martyrologe protestant des Pays-Bas 1523-1597, Den Haag 1907. - F.
Pij per, Martelaarsboeken, Den Haag 1924. - ~ A. van Sc hel ven, De
Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVle eeuw in Engeland en Duitschland,
Den Haag 1909; Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te
Londen, 1560-1563, Amst. 1921. - 3 A. Pon cel e t, Histoire de la Compagnie
de Jësus dans les anciens Pays-Bas 1. Br. 1927. - W. van Ni e uwe n hof f,
Bruynsma, Cools en Roelandsz. Hist. schetsen, Leiden 1906. - 4 B rom Hen sen, Romeinsche bronnen, 62-157; H a ven s i u s, Commentarius;
Geschiedkundige atlas van Nederland, kaart 9
Batavia Sacra, vg!. 1 0. (Beschrijving door A. Hen sen). - Th. Go 0 s sen s, Franc. Sonnius in de
pamfletten, Den Bosch 1917; Fr. Sonnius, Bossche Bijdr. 1 (1917) 47;
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krachtige reformatie en een afdoende bestrijding van het Protestantisme, want
de bestaande bisdommen waren daartoe veel te uitgestrekt. Om deze reden was
Philips, bij wien religieuse en politieke motieven gewoonlijk samengingen, er
voor. Bovendien wilde hij de Nederlanden ook in kerkelijk opzicht tot één
geheel maken, onafhankelijk van eIken buitenland sc hen invloed. Tot dusver
stonden immers sommige deelen onder buitenland sc he bisschoppen en het
geheel onder de buitenlandsche aartsbisschoppen van Keulen en Reims.
Ten slotte zou hij, door de benoeming der bisschoppen zelf in handen
te houden, zijn macht vergrooten. Franciscus Sonnius werd naar Rome
gezonden en 12 Mei 1559 werd door Paulus IV de bulle geteekend, waarbij
de 16 Nederlandsche provinciën (Luxemburg bleef er voorloopig buiten)
werden verdeeld in drie aartsbisdommen en 15 bisdommen. Een Waalsch aartsbisdom, Kamerijk, met de bisdommen Atrecht, Namen, Doornik, S. Omer;
een Vlaamsch, Mechelen, met de bisdommen Antwerpen, Gent, Brugge, Yperen,
's Hertogenbosch, Roermond; een Geldersch of Noord.Nederlandsch, Utrecht,
met de bisdommen Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Groningen, Middelburg.
Overwogen werd om ook voor ieder der drie landsdeelen een eigen universiteit
op te richten: Douai (wat geschiedde), Leuven (die reeds bestond), Deventer
(voor het Noorden). De nadere bepalingen omtrent de uitvoering der hierarchie
werden gegeven door Pius IV (1561). Het recht de bisschoppen te benoemen
kwam uitsluitend aan den koning en diens opvolgers, terwijl de Paus de institutie
zou verleenen.
Om in hun onderhoud te voorzien werden aan de bisschoppen een of meer
rijke abdijen toegewezen, waarvan zij als commendataire abten de inkomsten
konden genieten, terwijl prioren de kloosters zouden besturen. De naam
"commendataire abt" werd in de pauselijke stukken niet genoemd, maar
gesproken werd van unio of incorporatio bij het bisdom, wat praktisch hetzelfde
was. De a.b. van Utrecht verkreeg de Benedictijner S. Paulusabdij te Utrecht;
de b. van Haarlem de Benedictijner abdij Egmond (30.000 gulden jaarlijksch
inkomen, dat na aftrek van het onderhoud der kloosterlingen dus aan den
bisschop kwam) en de goederen van eenige andere kloosters; de b. van
Middelburg de Praemonstratenzer abdij aldaar; die van Deventer de proostdij
van St. Lebuinus en het klooster St. Agnietenberg; die van Leeuwarden de
Praemonstratenzerabdij Mariëngaarde te Hallum en de goederen van twee andere
kloosters; die van Groningen de Cisterciënzer abdij te Aduard en de goederen
van twee andere kloosters; die van 's Hertogenbosch de Praemonstratenzer abdij
Tongerloo (30.000 gl.); de a.b. van Mechelen de Benedictijner abdij Affligem
(90.000 gl.) enz. Het is moeilijk te ontkennen, dat deze incorporatie, welke
zooveel tegenstand zou ontmoeten, nagenoeg het eenige middel was om in het
onderhoud der bisschoppen te voorzien; zij was in de voorafgaande besprekingen
gemotiveerd door de bemerking, dat sommige kloosters toch vervallen waren.
Zij moest echter ook den invloed van Philips vergrooten, want eenige nieuwe
door hem benoemde bisschoppen zouden, o.a. in Brabant, als abten zitting hebben
in het eerste lid der Staten en daar zijn belangen kunnen verdedigen.
De keuze van verschillende der nieuwe bisschoppen was niet gelukkig. Antoine
2 (1918), 49. - A. Ere n s, Tongerloo en 's Hertogenbosch. De dotatie der
nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596, Tongerloo 1925. - E. Val v e ken s,
De Zuid·Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje
1576-1585, Leuv. 1929. - A. Hen sen, Nic. v. Nieuwland, B. v. Haarlem 33,
34, 36; De twee eerste bisschoppen van Haarlem in de zestiende eeuw, Hilv.
1928. - J. Ha bet s, Gesch. van het tegenwoordig bisdom Roermond Ir. W. S c h met z, Willem van der Lindt, W. Lindanus, erster B. v. Roermond,
1525-1588, I, Mr. 1926. - A. deS c h r e vel, Remi Drieux, R. H. E. 2
(1902), 42; 3, 36, 349, 644; 4, 645; Sonnius, Biographie nationale XXIII
(1922), 175-224.
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Perrenot Granvelle werd a.b. van Mechelen en kardinaal. Hij was een staatsman
van groote gaven. de vertrouwde en almachtige raadsman van Philips. maar
hij leefde wereldsch en gold niet als ongerept van zeden. Frederik Schenk van
Toutenburg. den nieuwen a.b. van Utrecht. ontbrak het aan bekwaamheid en
ijver; zijn verheffing had hij te danken aan de militaire diensten door zijn
vader aan Karel V bewezen. Nicolaas van Nieuwland. de b. van Haarlem.
droeg den spotnaam van .. dronken Klaesgen" niet onverdiend. Er waren echter
ook voortreffelijke mannen onder. geleerd. vol ijver en opoffering voor de
hervorming. ..per quos salus facta est in Israel". met name Lindanus van
Roermond en Martinus Rythoven van Yperen. Ijverig was ook Sonnius. de
b. van Den Bosch.
De oprichting der nieuwe bisdommen. die zulk een krachtig middel ter ware
reformatie had moeten en kunnen worden. stuitte op bijna algemeenen tegenstand
en heeh daarom den opstand tegen Spanje en de zegepraal van het Protestantisme
verhaast. Het waren in hoofdzaak persoonlijke motieven. die in het spel kwamen.
Er kwam verzet van de bisschoppen der bestaande diocesen. die een deel van
hun gebied en van de buitenlandsche aartsbisschoppen. die een deel hunner
jurisdictie verloren. van aartsdiakens. kapittels enz.. wier voorrechten beperkt
werden. Heftig en langdurig was de tegenstand der abdijen. vooral der
Brabantsche. die bij de nieuwe bisdommen geïncorporeerd werden. Ten deele
niet ten onrechte. ZIJ verloren niet alleen haar zelfstandigheid en een deel der
inkomsten. maar het bestuur van een commendatairen bisschop-abt kon niet
bevorderlijk zijn voor de kloosterlijke tucht. die juist hier en daar begon te
herleven. Om deze incorporatie hebben verschilIende abten zich bij den opstand
aangesloten. en zijn zij er nog een tijd lang bij gebleven. ondanks de veroordeeling
des Pausen. Verschillende hebben ten slotte de opheffing der incorporatie
verkregen. Zeer ontevreden was ook de hooge adel. die tot dusver bijna uitsluitend de bisdommen en rijke canonicaten bezet had. welk voorrecht nu
verloren dreigde te gaan. wijl voor het episcopaat en de meeste canonicaten
een academische graad gevorderd werd. dien de meeste adellijke geestelijken
niet bezaten. Van de nieuwe bisschoppen behoorde er dan ook geen tot den
hoogen adel; verschillenden waren zelfs van geringe afkomst. De adel zag
ook ongaarne de toename van den geestelijken en politieken invloed des konings.
Hij had het benoemingsrecht van de bisschoppen en deze benoemden met het
kapittel de kanunniken en. zooals boven is opgemerkt. door de benoeming der
bisschop-abten kon hij politieken invloed in de Staten uitoefenen. De nieuwe
regeling der hierarchie was ten slotte een zeer geschikt agitatiemiddel voor de
Protestanten en hun geestverwanten: de macht der bisschoppen zou versterkt.
de inquisitie verscherpt. de privilegies zouden nog meer geschonden worden.
Talrijke hatelijke pamfletten werden verspreid. waarvan eenige tegen Sonnius;
ook de Biëncorf van Marnix van S. Aldegonde is opgedragen aan den .. Vader
aller nieuwe bisschoppen".
VerschilIende bisschoppen hebben om dien tegenstand eerst eenige jaren later.
of in het geheel niet van hun zetels bezit kunnen nemen. In de kerkprovincie
Utrecht is de hierarchie praktisch omstr. 1580 ten gronde gegaan. in die van
Mechelen kon zij in het algemeen eerst krachtig beginnen te werken. nadat
Alexander Farnese er de rust hersteld had.
9 0 • Intusschen was in 1563 het concilie van Trente 1 geëindigd. dat de ware
hervorming brengen zou. Philips erkende het als algemeen en was zich wel
bewust. dat een slechts gedeeltelijk aanvaarden van de besluiten het gezag van
het concilie afbreuk zou doen. Van den anderen kant moest toch zijn kerkelijk
absolutisme gehandhaafd blijven. Daarom wilde hij het in zijn landen zonder
restricties doen afkondigen en later van den Paus wijziging verkrijgen in de
1 F. W i II 0 c x. L·introduction. vgl. 10 • L. Mi c hel s. Vertalingen van
het Trentse concilie. Tijdschr. v. taal en letteren 1929. 211.
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bepalingen. die zijn macht beperkten (Ieekenpatronaat enz.). Zoo liet hij het in
Spanje zonder meer publiceeren; 20 Juli 1564 werd ook een decreet afgezonden.
het in de Nederlanden zonder beperkingen af te kondigen en aan te nemen.
Maar evenals de oprichting der nieuwe bisdommen. stuitte ook dit op bijna
algemeen verzet: bij den hoogen adel. die zijn patronaatsrecht bedreigd achtte.
bij anticlericale. Gallicaansch-gezinde leeken in de bestuurslichamen. die voor
de privilegies der provincies en steden bezorgd waren. (patronaatsrecht ; de
kerkelijke rechtspraak: zij wilden appèl van de kerkelijke rechtbank op de
wereldlijke; de tienden voor het onderhoud der geestelijken). bij de kanunniken.
die aan strengere wetten gebonden werden. terwijl hun rechtsmacht ten voordeeIe
der bisschoppen beperkt werd. ten slotte bij allen. die vreesden voor verscherping
der inquisitie en voor de bevestiging van het katholiek geloof. Bij de afzwering
van Philips zal men hem ook van de afkondiging van Trente een verwijt maken.
De landvoogdes. Margaretha van Oostenrijk. stond na het vertrek van
Granvella onder den invloed van den niet zeer kerkelijk gezinden hoogen adel.
Zij raadpleegde verschillenden. wat zij omtrent het concilie te doen had; de
bisschoppen waren allen voor afkondiging zonder meer. de anderen maakten
bijna allen bezwaren. vooral Oranje. Daarom werd 15 Jan. 1565 de graaf van
Egmond naar Spanje gezonden om verzachting der plakkaten te verkrijgen en
de moeilijkheden tegen de afkondiging van het concilie uiteen te zetten. De
koning gaf eenigszins toe; hij zag ervan af. het concilie plechtig in zijn naam
door een decreet af te kondigen; het zou gedrukt en aan de bisschoppen gezonden
worden met een brief van de landvoogdes om de besluiten te publiceeren en uit
te voeren. behalve die. welke te kort konden doen aan de rechten van den
koning en zijn onderdanen; deze reserve moest echter slechts in algemeene
termen gemaakt worden. Margaretha zond het concilie aan de bisschoppen.
maar in den bijgaanden brief waren verschillende bepaalde restricties gemaakt
(omtrent het leekenpatronaat enz.); zij ging dus verder dan Philips (Willocx.
117). In verschillende bisdommen. die nog niet georganiseerd waren. kon de
publicatie niet geschieden. De a.b. van Utrecht zond aan zijn geestelijken een
exemplaar van het concilie. met een brief. dat hij het publiceerde (11 Juli 1565);
de Utrechtsche kapittels weigerden deze publicatie te aanvaarden. omdat zij
geschied was. zonder dat zij te voren geraadpleegd waren. Margaretha was over
deze wijze van publiceeren. waardoor niets bereikt werd. ontevreden en gaf den
aartsbisschop bevel. een provinciaal concilie te beroepen. Dit vond plaats 10 Oct.
1566 in het kapittelhuis van den dom. De suffragaanbisschoppen. abten en
kapittels waren uitgenoodigd; de abten van Friesland en Overijsel verschenen
niet. ondanks herhaalde citaties. Die van Friesland beriepen zich op de Staten.
welke meenden. dat het in strijd met de privilegies was hen buiten het land te
roepen. Eenstemmig werden de besluiten van Trente omtrent geloofs- en
zedenleer en de kerk gebruiken aangenomen. maar de vijf kapittels weigerden de
canons te aanvaarden. die betrekking hadden op de jurisdictie en de praktijk
der beneficies en appelleerden op den Paus en den koning. Eerst in 1568 werd
door een streng bevel van Alva aan den tegenstand een einde gemaakt en
in verschillende deelen van het bisdom werden. gedeeltelijk op zijn bevel.
visitaties gehouden.
Wat te Utrecht geschiedde is teekenend voor de rest. Het kapittel van
Den Bosch weigerde Sonnius de kathedraal voor de afkondiging van het
concilie af te staan; eenige maanden later werd hij uit de stad verdreven. Zoo
openbaarde zich bijna overal tegenstand. Ten slotte is echter "het concilie van
Trente afgekondigd. niet alleen op het provinciaal concilie van Utrecht. maar
later in ieder der suffragaanbisdommen ; ieder van deze diocesen had gemiddeld
gedurende 9 of 10 jaar een bisschop en al deze bisschoppen publiceerden het.
hetzij door een mandement aan de geestelijkheid. hetzij door een diocesane
synode" (Willocx. 299).
10°. De Protestanten maakten een zeer levendige propaganda in geschriften,
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vooral ook onder het volk en in liederen. Van katholieke zijde verschenen weer~
leggingen in het Latijn o. a. van Latomus. Van Zichem O. P.. J. van
Hoogstraten O.P.. R. Tappert. Lindanus enz. 1. Omtrent populaire schrijvers
in de volkstaal is weinig bekend en weinig overgebleven. De beste is de
Antwerpsche dichteres Anna Bijns (geb. 1494). die fel Luther bestrijdt in
verzen. soms van ook hooge letterkundige waarde.

DERDE HOOFDSTUK.

HET BEGIN DER KATHOLIEKE HERVORMING.

§ 170. De Pausen en het begin der katholieke hervorming. 1
10 • Zoo was in het midden der 16e eeuw de toestand voor de
katholieke Kerk zeer critiek: Duitschland voor de eene helft
evangelisch. voor de andere helft bedreigd. Scandinavië voor de
Kerk verloren. waarschijnlijk ook Engeland en Schotland. een
sterke protestantse he strooming in Zwitserland. Frankrijk. Polen.
Hongarije en de Nederlanden. Menschelijkerwijze stonden de
kansen gunstiger voor het steeds veldwinnende Protestantisme dan
voor het verzwakte. steeds meer terug gedrongen Katholicisme.
Doch reeds was de redding nabij. Want. zooals de H. Hilarius van
Poitiers zegt: .. Het is de Kerk eigen. dat zij dan zegepraalt. als
men haar wonden slaat; dat zij dan zich handhaaft. als zij ver~
laten wordt."
Onafhankelijk van het Protestantisme. schoon later als reactie
daartegen versterkt. was een katholieke hervorming begonnen
volgens het program van Aegidius van Viterbo op het Lateraansch
concilie: .. Homines per sacra mutari fas est. non sacra per
homines." het eerst in Italië en in Spanje. Aanvankelijk werd zij
door de Pausen slechts begunstigd; Paulus IV stelde zich aan het
hoofd ervan en maakte de Curie tot middelpunt. Zij openbaart zich
in de stichting van de Societeit van Jezus en andere orden en in
de hernieuwing der oude; in het concilie van Trente. dat niet alleen
de leer definieerde. maar ook een hervormingsprogram voor geheel
1 Bibliotheca Ref. Neer!. III en IX. - D. deK 0 k. Een bibliotheca Neerlandica
Catholica. De Kath. 150 (1916). 355.
2 Pas tor IV-VI. L. Ra n k e. Geschichte der röm. Päpste in den letzten
4 Jahrh.. I. Mn. 12 1923. - J. Sc h e u b e r e.a .• Kirche u. Reformation.
Einsiedeln 1917. - P. Ta cc h i Ven t u r i. Storia della Compagnia di Gesu
in ltaHa. I. Stato della religione in ltalia alla metà del secalo XVI. R. 2 1931. Jou r dan. The movement towards catholic reform in early 16 century,
N.Y. 1914.
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de Kerk vaststelde; in de vorming van een beteren saeculieren
clerus; in den opbloei van mystiek en kerkelijke wetenschap; in
de bekeering van heiden sc he volkeren. De kiemen dier vernieuwing
liggen in de onverwoestbare levenskrachten der Kerk zelf. die door
allerlei oorzaken zich in de 14e en 15e eeuw niet hadden kunnen
ontwikkelen. Ook het Humanisme. in dienst der Kerk gesteld.
werkte mede door sommige zijner gezonde religieuse elementen.
zijn teruggaan naar de bronnen van Schrift en Vaders. zijn grammatikaal-critische en historische methode bij de bestudeering ervan.
Terwijl het zedelijk bederf in Rome zijn hoogtepunt bereikt en
Luther op het punt staat zijn machtige stem te verheffen. op zijn
laatst in het begin van 1517. hadden zich te Rome een 50 à 60
mannen. meest uit humanistische kringen. tot een broederschap
vereenigd: Het g ez els c hap 0 f 0 rat 0 r i u m der god d eI ij keI i e f de: geestelijken als Cajetanus van Thiene. Caraffa.
Giberti; Ieeken als Sadoleto. Elders bestonden reeds soortgelijke
broederschappen. met welke zij in verbinding traden. te Vicenza.
Genua. vooral te Venetië. waar Contarini. Pole. Cortese er toe
behoorden. Hun doel was eerst door een christelijk leven de goddelijke liefde in eigen hart levendig te houden en dan door hun voorbeeld anderen aan te sporen. De leden vormden geen kloosterorde
en zoo was hun invloed niet breed; maar van hen zijn eigenlijke
orden uitgegaan. met name die der Theatijnen en verschillenden
van hen zullen later in de eerste rijen der hervorming staan.
2°. Met Adrianus VI (1522-23) 1 besteeg voor het eerst sinds
langen tijd een Paus den troon. bij wien het heil der Kerk op de
eerste plaats stond. Geboren te Utrecht in 1459. waarschijnlijk als
zoon van een scheepstimmerman. was Adrianus Florisze professor
der theologie te Leuven geweest. leermeester en vertrouweling van
Karel V. diens stadhouder in Spanje. b. van Tortosa. Zijn ernstigen
wil tot hervorming toonde hij bij de zending van kardinaal Chierigati naar den rijksdag van Neurenberg. Vroom. eenvoudig en streng.
spaarzaam in het uitdeel en van gunsten. moest hij in zijn lichtzinnige omgeving zich vijanden maken. Bovendien was zijn
regeering te kort. de misstanden waren te groot. terwijl hem steun
1 C. B urm a n n u s. Hadrianus VI sive analecta historica de Hadr. VI.
Utr. 1727. - Pastor IV 2. 1-157 (1907); Ned. bewerking door D. Huurdeman. Amst. 1908. - G. Pasolini, Adriano VI, R. 1913. - G. Gachard,
Correspondance de Charles-Quint et d'A. VI, Br. 1859. - Reu sen s, Syntagma
doctrinae theo!. A. VI, Leuv. 1861. - F 0 r g et, D. Th. I; P. Ri c har d,
D. H. E. I. - J. St e r c k, Over paus Adriaan VI. Med. v. h. Ned. hist. instit.
te Rome, VII (1927), 101.
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ontbrak en zijn persoon als vreemdeling gehaat was, zoodat hij niet
veel tot stand kon brengen. Op zijn grafmonument in de Nederlandsch-Duitsche nationale kerk Sancta Maria dell' Anima wordt
hij afgebeeld in liggende houding, het moede hoofd met de hand
ondersteunend, met het tragische onderschrift: "Proh dolor,
quantum refert in quae tempora vel optimi cuiusque vi ri virtus
incidat"; "Helaas, van hoe groot belang is het, in welken tijd ook
de meest voortreffelijke man leeft." Maar zijn edel streven te
midden van bijna bovenmenschelijke moeilijkheden verzekert hem
een eereplaats onder de Pausen. Tot verwezenlijking zijner idealen
zou meer dan iemand bijdragen een arme pelgrim, die ongemerkt
onder de menigte op Palmzondag 1523 op het St. Pietersplein
neerknielde om den pauselijken zegen te ontvangen: Ignatius van
Loyola.
2°. Zijn opvolger Giulio de Medici, neef van Leo X, onder wien
hij als staatssecretaris jarenlang een overwegenden invloed had uitgeoefend, Clemens VII (1523-34) 1, een man van groote diplomatieke bekwaamheid, een vriend van kunst en wetenschap, uiterst
sober en streng zedelijk van leven, wekte hooge verwachtingen.
Toch is zijn pontificaat een der ongelukkigste uit geheel het pausdom: het Protestantisme breidde zich geweldig uit, de door
Adrianus begonnen hervorming werd niet voortgezet, Rome
geplunderd. Grootendeels waren de omstandigheden daaraan
schuld, maar ook wel Clemens zelf, die te veel in de politiek
opging en de religieuse beteekenis van het pausschap niet voldoende begreep, weifelend was en wien het aan geestkracht en
doortastendheid ontbrak. Tegenover de Spaansche wereldmacht
van Karel V, die den Kerkelijken staat dreigde in te sluiten, sloot
Clemens de H. Liga van Cognac met Frans I. Venetië en Sforza,
den vroegeren hertog van Milaan (1526). Dit werd de aanleiding
tot een oorlog van den Paus met Karel V, op een tijdstip, dat
samenwerking tegenover de Protestanten juist zoo noodig was.
De keizerlijke troepen, onder wie veel Lutheranen waren en na
den dood van hun aanvoerder, Karel van Bourbon, niet meer in
toom gehouden. veroverden Rome en plunderden en moordden acht
dagen lang op gruwelijke wijze (1527; Sacco di Roma). Het was
het einde van de Renaissance-glorie te Rome. Karel had dit niet
gewild en sloot met den Paus een voor dezen vrij voordeeligen
vrede (1529), waarna hij te Bologna tot keizer gekroond werd, de
1
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laatste maal. dat deze plechtigheid door een Paus werd verricht.
Maar zijn doel: de onafhankelijkheid van Italië. had Clemens niet
bereikt. Tevergeefs ook trachtte hij de katholieke vorsten tegenover de steeds meer opdringende Turken te vereenigen. Uit vrees
voor een conciliaire beweging was hij tegen een concilie. waarop
men in Duitschland aandrong.
3°. Alexander Farnese. een man van groote geestesgaven en
bestuurstalenten. was 67 jaar oud. toen hij als Paulus 111 (153449) 1 den pauselijken troon besteeg. Door Alexander VI tot kardinaal verheven. had hij slecht geleefd. maar voor zijn priesterwijding (1519) was hij ernstiger geworden en sedertdien is niets
ongunstigs van hem bekend. Paulus' regeering vormt een over~angstijd. waarin de wereldsche geest der Renaissance en de ernst
van het Christendom met elkander strijden. Er heerschte een
wereldsch hofleven. toegevendheid ten opzichte van misstanden
en een verregaand nepotisme (zijn natuurlijke zoon Pier Luigi werd
hertog van Parma. twee van diens zonen werden kardinaal. een
derde. Ottavio. trad in het huwelijk met Margaretha van Oostenrijk. de natuurlijke dochter van Karel V; zij waren de ouders van
den beroemden veldheer Alexander Farnese). Doch terwijl bij zijn
meeste voorgangers de politiek en het wereldlijk bestuur de hoofdzaak waren. traden bij Paulus de kerkelijke aangelegenheden op
den voorgrond. Hij zag de noodzakelijkheid van hervorming in en
heeft daaraan krachtig gewerkt. zoodat de streng kerkelijke
richting onder zijn pontificaat een machtigen invloed kreeg. Hij
deed het a. door het kardinaalscollege te hernieuwen en de voornaamste vertegenwoordigers der hervorming erin te benoemen.
waardoor een hervormingsgezinde Paus den noodzakelijken steun
kreeg. die Adrianus had ontbroken, ofschoon politiek en nepotisme
ook nog wel bij benoemingen een rol speelden. Hij benoemde o.a.
den Venetiaan Contarini 2. nog leek, uit een aanzienlijk geslacht.
van groote geleerdheid en heiligen levenswandel. wiens naam
alleen een program beteekende en die door zijn zacht en sympathiek karakter een grooten invloed op zijn omgeving uitoefende;
verder Pole 3. verwant aan het Engelsche koningshuis. die om
het schisma zijn vaderland verlaten had, geleerd en vroom. en
gelijk Contarini irenisch gezind ten opzichte der Protestanten;
1 Pas tor V (1909). 2 Fr. H ü n e r man n, Gasparo Contarini. Gegenreformatorische Schriften (1530-42), Mr. 1923. - H. Rückert, Die theologische Entwickelung G. Contarinis, Bonn 1926. - 3 D. Reg i n a I d Bi ron
et J. Bar e n nes, Un prince anglais, cardinal-Iégat au XVIe s., R. Pole, P. 1921.
- F. Gas q u et, Card. Pole and his early friends, Lo. 1927.
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bisschop Fisher, den humanist Sadoletus, den vroegeren legaat
Aleander, Caraffa, den lateren Paulus IV. Cervini, den lateren
Marcellus 11. Morone 1. den lateren voorzitter van Trente. Hij
stelde een commissie van kardinalen in om hervormingsmaat~
regelen te bestudeer en (1537). die haar voorstellen neerlegde in
een uitvoerig geschrift en den arbeid van Trente voorbereidde.
Aan de Curie werden verschillende hervormingsmaatregelen inge~
voerd. Eenige voortreffelijke bisschoppen als Giberti van Verona.
Ercole Gonzaga van Mantua e.a. begonnen hun diocesen op voor~
beeldige wijze te organiseeren. b. Hij gelastte een index 2 van ver~
boden boeken op te stellen en organiseerde het geloofsonderzoek
door de stichting van de Romeinsche inquisitie (H. Officie; 1542).
bestaande uit 6 kardinalen. waardoor het inquisitiewezen der geheeIe
wereld in Rome gecentraliseerd werd. c. Hij keurde de Societeit van
Jezus goed ( 1540). een feit van wereldhistorische beteekenis. evenals
d. de opening van het concilie van Trente (1544). e. Dan heeft hij
heilzaam gewerkt door krachtig het missiewerk buiten Europa te
bevorderen. Hij ondersteunde de missionarissen (Franciscus
Xaverius) en wendde zich bv. tot de koningen van Aethiopië en
het Congorijk om hun medewerking te vragen. f. Gelijk de
vroegere Renaissancepausen heeft hij kunst en wetenschap op
grootsche wijze bevorderd. Nog als kardinaal was hij den bouw
begonnen van het beroemde Palazzo Farnese; hij stelde Michel~
angelo weer in pauselijken dienst. die zijn geweldig .. Laatste oor~
deel" schilderde en met den koepel van St. Pieter een monument
stichtte van wonderbare schoonheid en majesteit. Hij nam o.a. de
opdracht aan van het beroemde werk van Copernicus. dat door
Luther en Melanchton als dwaas en in tegenspraak met de
H. Schrift werd bestreden. Maar door telkens oplevende
oneenigheid met Karel V kon het Protestantisme in Duitschland
niet met kracht bestreden worden.
4°. Giovanni del Monte. voorzitter van het concilie van Trente.
die als Julius 111 (1550-55) 3 den pauselijken troon besteeg. leefde
nog te veel in de wereld sc he tradities der Renaissance. terwijl hem
het inzicht en de kracht van zijn voorganger ontbraken. Niettemin
heeft hij het concilie van Trente weer voortgezet. tot het door het
verraad van Maurits van Saksen werd onderbroken (tweede
1 N. Be rna bei, Vita del card. Morone, Mod. 1885. 2 H. Reu s c h.
Der Index der verbotenen Bücher, 2 Bde Bonn 1883-85. - J. H i I ge r s,
Der Index der verbotenen Bücher. Fr. i. B. 1904. - 3 Pastor VI (1913),
1-314.
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periode). Ook de steeds in kracht toenemende hervormings~
beweging heeft hij gesteund. Te Rome stichtte hij een college voor
toekomstige Duitsche priesters (Collegium Germanicum).
5°. De keuze van den edelen Cervini. president van het concilie
van Trente. Marcellus 11 (1555) 1. was de eerste beslissende over~
winning van de hervormingspartij. Doch hij regeerde slechts 22
dagen; zijn naam is vereeuwigd in de Missa Papae Marcelli. die
Palestrina ter zijner eere componeerde.
6°. Zijn opvolger. de 79-jarige. maar nog krachtige Caraffa.
Paulus IV (1555-59) 2. een Napolitaan. medestichter der Thea~
tijnen. was 60 jaar lang de ziel der hervorming geweest. Aan dit
eenige doel van zijn leven had hij in de vele belangrijke ambten.
die hij bekleed had. met nooit verslapten ijver. in onverbiddelijke
gestrengheid voor zich zelven en anderen. al de krachten van zijn
hartstochtelijke natuur gewijd. Toch heeft zijn pontificaat in het
eerste deel niet aan de hooge verwachtingen beantwoord. De
hartstochtelijkheid van zijn karakter. door de jaren niet verzacht.
het scherpe en extreme in zijn optreden. dat geen matiging kende
en geen rekening wist te houden met de omstandigheden en mogelijkheden. maakten hem vijanden en dreven hem tot onverstandige
maatregelen. Diep doordrongen van de onbeperkte hoogheid van
het pausschap. die hij ook erkend wilde zien. begreep hij niet. dat
hij niet meer in de M. E. leefde en vele der toenmalige pauselijke
voorrechten van zuiver historischen aard nu niet meer door te
voeren waren. Zoo konden conflicten niet uitblijven. Op de eerste
plaats met de Spaansche wereldmonarchie. tegenover welke hij
wantrouwend stond. als Paus en als Italiaan. daar zij Napels en
Milaan in bezit had en zoowel de zelfstandigheid van Italië als
van den Kerkelijken staat bedreigde; bovendien meende hij. dat
Karel het Protestantisme in Duitschland begunstigde (Interim).
Daarom sloot hij een verbond met Hendrik 11. den koning van
Frankrijk. die de Protestanten in Duitschland steunde en zoo kwam
deze Paus. die slechts voor de kerkelijke belangen geleefd had. in
de groote wereldpolitiek en in een noodlottig en oorlog met Spanje.
En nog tragischer: deze groote voorstander der hervorming werd
het slachtoffer van een der ergste misstanden. het nepotisme. niet
uit eigenbelang. maar tengevolge van misleiding. Van vijanden
omringd, meende hij alleen op zijn familie te kunnen vertrouwen
1 Pastor VI. 318-356. 2 Pastor VI. 357-723. Ricerche su Papa Paolo IV Caraffa. Benevento 1925.

G. Monni.
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en benoemde hij tot kardinaal zijn neef Carlo Caraffa, die de
leiding der wereldlijke aangelegenheden verkreeg en hem volkomen beheerschte. Carlo, even bekwaam als gewetenloos, had
een ongebonden leven geleid, maar, zooals de Paus meende, zich
bekeerd. Onbeschaamd buitte hij zijn positie voor zich en de zijnen
uit. Hij dreef den Paus tot het bondgenootschap met Frankrijk
(I 555), dat een oorlog met Spanje onvermijdelijk maakte. Karel en
Philips waren te goed katholiek, om geen gewetensbezwaren te
hebben in een oorlog met den Paus; zij vroegen een votum van de
universiteit van Leuven, dat gunstig luidde. Alva, de Spaansche
veldheer, had gemakkelijk spel, doch voerde den oorlog gematigd;
toen hij als overwinnaar Rome binnentrok begaf hij zich eerst naar
den Paus, kuste vol eerbied en nederigheid diens voeten en vroeg
hem om vergiffenis. Ook de vredesvoorwaarden waren gematigd
( 1557). Maar de oorlog had de pauselijke finantiën uitgeput en
duidelijk getoond, dat de Kerkelijke staat een tweederangsmogendheid was geworden, het aanzien der Kerk geschaad en het
Protestantisme begunstigd. De mislukking der politieke plannen
had echter het groote voordeel. dat de Paus zich nu uitsluitend aan
de dringende hervorming ging wijden. En hij deed het niet min of
meer weifelend als zijn voorgangers, maar met kracht en niets
ontziende gestrengheid, zoodat van nu af aan de Pausen de leiding
van de hervorming nemen. Daardoor is zijn pontificaat zeer belangrijk geworden. Hij hervormde de Datarie, ofschoon hij daardoor
een groot deel zijner inkomsten verloor, nam maatregelen tegen
simonie, tegen de onzedelijkheid, tegen de buiten hun klooster
levende monniken. Dit laatste besluit werd onverwacht afgekondigd; alle poorten der stad werden gesloten en meer dan 200
kloosterlingen in de gevangenis gezet of op de galeien gebracht.
Hij benoemde goede kardinalen en scherpte den residentieplicht
der bisschoppen in. In 1559 gingen hem plotseling de oogen open
over de gedragingen van Carlo; zijn verontwaardiging kende geen
grenzen en hij verdreef hem met geheel zijn familie uit de stad,
zoodat zij in armoede moesten leven.
Niet minder dan de zedelijke reinheid der Kerk ging den Paus
het zuiver bewaren van het geloof ter harte en daarom werd de
inquisitie met alle strengheid in werking gesteld. Hierbij werden
de grenzen der gematigdheid verre overschreden: overal zag men
ketterij, en aan lichtvaardige en lasterlijke aanklachten schonk men
gehoor. Zoo werd Morone, een der voortreffelijkste kardinalen,
tonder te voren gehoord te zijn, gevangen genomen onder ver274
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denking van ketterij (dubbele gerechtigheid; § 161), om eerst na
twee jaar, na den dood des Pausen, in vrijheid gesteld te worden.
Een ware schrik heerschte te Rome en na den dood des Pausen
bestormde het woedende volk het gebouw der inquisitie.
7°. Pius IV ( 1559-65) 1, uit de Milaneesche, niet aan de
Florentijnsche verwante familie der Medici, was persoonlijk geen
man, om het initiatief tot hervorming te nemen; wel steunde hij
haar en zijn gematigdheid werkte kalmeerend na de gestrengheid
van zijn voorganger. Zijn groote verdienste is de voortzetting en
de beëindiging van het concilie van Trente. De ziel zijner regee~
ring, ook bij de leiding van het concilie, was zijn neef. de
H. Carolus Borromeus (§ 173, 1° ).

§

171. De opbloei van het kloosterleven. 2

A. De stichting van nieuwe kloosterorden.
De kloosterinstellingen worden onderscheiden in orden en
congregaties, naar gelang plechtige geloften (vota solemnia) of
eenvoudige (simplicia) worden afgelegd. De congregaties zijn bijna
allen ontstaan na het concilie van Trente. De oudere orden onder~
scheidt men gewoonlijk in a. monniksorden (ordines monastici),
wier leden regulares monachi heeten; daartoe behooren de
Antonianen, Basilianen, Benedictijnen (met hun verschillende
takken: Cisterciënzers enz.) en de Karthuizers ; b. orden van
koorheeren (ordines canonici, regulares canonici; Augustijner
koorheeren, Praemonstratenzen enz.); c. bedelorden (ordines men~
dicantium, regulares mendicantes ; Franciscanen, Dominicanen,
Carmelieten, Augustijner-Eremieten); d. ridderorden. Bij deze
kwam in de 16e eeuw, zich aanpassende aan nieuwe behoeften en
omstandigheden, een nieuwe vorm, van e. orden van reguliere
geestelijken (clerici regulares), die plechtige geloften aflegden,
doch om zich vrijer aan de zielzorg te kunnen wijden, geen koor~
gebed en geen speciale ordesdracht hadden. Daartoe behooren
o.a. de Theatijnen, Barnabieten en Jezuieten.
1°. De orde der Theatijnen werd in 1524 gesticht door S. Caje..
tanus van Tiene 3 en Petrus Caraffa, b. van Theate; zij legden
zich toe op preeken, biecht hooren en waren vooral streng op het
punt der armoede, als reactie tegen de geldzucht van vele geeste..
1 Pastor VII (1920). 2 M. Heimbucher, Die Orden u. Kongr.
der kath. Kirche, 3 Bde Pdb. 21907. - 3 R. de M a u I d ede I a C I a v i è re,
S. Gaétan, L.S. 1902.
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lijken; hun onderhoud zelfs mochten zij niet bedelen. De orde
vormde vele voortreffelijke priesters en bisschoppen, zoodat zij
"een kweekschool voor bisschoppen" genoemd is.
2°. Naar het voorbeeld der Theatijnen ontstond de orde der
Barnabieten 1, gesticht in 1530 door den H. Antonius Zaccaria, die
onderwijs en missies gaven, en die der Somasken, gesticht door
den H. Hieronymus Aemiliani, die aanvankelijk opvoeding van
weezen en verpleging van armen en zieken, later het onderwijs
der jeugd ter harte namen.
3°. De grondslag voor de meest populaire der orden, de Capucljnen 2, is gelegd door den Z. Mattheus Bassi, Franciscanerobservant. Onder toestemming van P. Clemens (1525-28) ging
hij met enkele gezellen den regel van S. Franciscus letterlijk,
zonder dispensatie in de armoede, volgen en de "echte kleeding"
van den heilige dragen (naar zij meenden ook den capuccio, kap).
De huizen, die deze hervorming aannamen, stonden met een eigen
generaal-vicaris onder den generaal der Conventueelen, totdat
Paulus V in 1619 de Capucijnen tot een zelfstandige orde maakte
onder een eigen generaal; in 1637 telde zij 1337 kloosters met 21573
leden. Aanvankelijk had zij een zware crisis te doorstaan: Bassi
keerde naar de Observanten terug; de vierde generaal-vicaris,
Ochino, werd protestant (1542). Doch de strenge ascetische geest
der leden heeft de orde gered. De groote verdienste der Capucijnen
ligt daarin, dat zij zich met hun prediking en opofferende barmhartigheid wendden tot het in godsdienstig opzicht verwaarloosde
gewone volk, dat zich door hun eenvoud en verstorven leven voelde
aangetrokken.
4°. De H. Angela Mericl 3 stichtte in 1535 te Brescia een religieuse vereeniging tot ziekenverpleging en onderwijs der jeugd,
onder bescherming van de H. Ursula (Ursulinen). De zusters, die
wel de religieuse geloften aflegden, leefden aanvankelijk niet
1
O. Pre mol i, Storia dei Barnabiti nel cinquecento, R. 1914. G. C h ast e I, St. A. M. Zaccaria, Parijs 1930. - 2 De origine ord. Fratr. Min.
Capucinorum Chronica fr. Joan. de Terranova ed. E. d'A I e n ç 0 n, B. 1908. Mi c h a e I a Tu g i 0, Bullarium ord. fr. Min. Cap. 7 t. R. 1740-52;
cont. P. Dam i a n i VIII-X. Ibr. 1883. - Liber memorialis Ordinis Fratrum
Minorum Capucinorum 1528-1928. Supplem. ad vol. XLIV Analectorum
Ordinis, R. 1928. - Fr. Cut h b e r t, The capuchins. A contribution to the
history of counter-reformation, Lo. 1928. - P. Sc h u I t e, Aus dem Leben und
Wirken des Kapuziner-Ordens, Mn. 1928.
3 L. Bo u t hor s, S. Angèle Merici et les origines de J'ordre des Ursulines,
AbbevilIe 1904. - P. Ri c har d, Angèle M., D. H. E. lIl. - M. M 0 n i c a,
A. M. and her teaching idea, Lo. 1927.
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gemeenschappelijk. De orde breidde zich in Italië sterk uit, vooral
onder den invloed van S. Carolus Borromeus; later ook in andere
landen.
5°. De Broeders van den H. Joh. de Deo werden door dezen
omstr. 1540 te Granada gesticht voor ziekendienst ; Pius V verhief
de instelling tot orde met den regel der Augustijnen. Zij ver~
breidden zich over geheel Europa.

B. De stichting der Societeit van Jezus 1.
1°. Toen onder den Spaanschen Paus Alexander VI het bederf
der Kerk zijn hoogtepunt bereikt had, werd in Spanje ook de man
geboren, die meer dan iemand er toe bij zou dragen om haar te
heiligen en de geleden verliezen te herstellen: Ignatius (Innigo)
1 Monumenta historica Societatis Jesu, Madrid 1894 vlg.; 61 t. (o.a. J. de
Polanca, Vita Ignacii, Chronicon S. J. 6 t.; Monum. Ignatiana in meerdere
series: o.a. S. Ignatii.... epistolae et instructiones, 6 t. 1903-07; Scripta de
S. Ign. I. 1904), (vgl. F. van Hoeck, H. T. 9 (1930),26). - Institutum
S. J., 3 t. R. 1869 (Bullarium, Examen generale, Constitutiones, Decreta congr.
generalium, Regulae, Ratio studiorum, Ordinationes generalium, Exercitia spiritualia, Industriae pro Superioribus, Directorium; een uittreksel: Epitome instituti
S. J., R. 1924). - Hei m b u c her 111. - Levensbeschr. van S. Ignatius:
Clair, P. 1890; H. Joly, L.S. 1899; W. van NieuwenhoH. 2 dIn.,
Amst. 1892/93. - Cr é tin e a u - Jol y, Hist. religieuse, politique et littéraire
de la Comp. d. J., 6 v., P. 31859. - P. Ros a, I Gesuiti dalle origini ai
nos tri giorni. Cenni storici, R. 1914. J. Brucker, La Compagnie de J.,
Esquisse de son institut et son histoire (1521-1773), P. 1919. - Th. Campben The Jesuiets 1534-1921, N. Y. 1921. - L. de Jonge, De orde der
Jezuieten. Schets van haar wezen en werken, 3 dl., Wassenaar 1928/31. P. Lip per t, Zur Psychologie des Jesuitenordens, Kempt. 21923. H. B ö h mer, Stud. z. Gesch. der Gesellschaft Jesu I. Loyola, Bonn 1914;
Die Jesuiten, Lz. 41921. - R. F u e I 0 p - M u e 11 e r, Macht u. Geheimnis der
Jesuiten, Lz. 1929. - A. Ast r a i n, Historia de la Comp. de J. en la Asistencia
de Espana, I-VII. Madr. 1902-25. - P. Ta c c h i Ven t u r i, Storia della
Comp. di Gèsu in Italia 1-11, Rome 2 1931. - H. F 0 u q u era y, Hist. de la
Comp. d. J. en France des origines à la suppression, I-V, P. 1910---25. J. Burnichon, La Comp. de J. en France 1814-1914, I-IV, P. 1919-22.B. D u h r, Gesch. der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge I-IV, Fr. i. B.
en Mn. 1907-28. - A. Kröss, Gesch. der böhmischen Provinz der G. J.
1-11, W. 1910---27. - T. Hu 9 hes, Hist. of the society of J. in North America,
I. Lo. 1907. - A. Pon cel e t, Hist. de la Comp. de J. dans les anciens Pays-Bas,
2 v., Br. 1927-28. - K. K e mp f. Die Heiligkeit der Ges. J., 2 Bde Einsiedeln
1922. - Pa c h tIe r - D u h r, Ratio studiorum et Institutiones scholasticae S. J.
per Germaniam olim vigentes, Mon. Germ. paedag. 11, IV, IX, XVI, B.
1887-94. - B. D u h r, Die Studienordnung der G. J., Fr. i. B. 1896. J. Her man, La pédagogie des Jesuites au XVle S., Leuv. 1914. - De
Ba c k e r - Som mer v 0 gel. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de J.,
10 v. P. 1890---1909. - P. B 0 u v ier, Jésuites (La théologie dans I'ordre des),
D. Th. VIII. - Archivum historicum Societatis Jesu, R. 1932 vlg.
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van Loyola (1491 of 1495). Afstammeling van een oud~adellijk
Baskisch geslacht, werd hij tot den krijgsdienst bestemd en volgens
zijn eigen woorden "was hij tot den leeftijd van 26 jaar overge~
geven aan de ijdelheden der wereld, zijn vreugde vooral vindend
in den krijgsdienst, met een groot verlangen daarmee eer te
behalen". In den oorlog tusschen Karel V en Frans I bij de belege~
ring van Pampelona zwaar gewond (1521), las hij tijdens de
gedwongen rust, aanvankelijk uit verveling, later met toenemende
belangstelling heiligenlevens. Wereldsche en geestelijke gedachten
begonnen zich in zijn ziel af te wisselen: hij deed de ondervinding
op, dat de wereldsche hem slechts korten tijd, de geestelijke echter
blijvend troost en tevredenheid schonken. De laatste zegepraalden.
Als pelgrim ging hij naar het Catalonisch heiligdom, de kerk van
O. L. Vrouw te Monserrat, behoorende onder de Benedictijner
abdij aldaar, deed een driedaagsche algemeene biecht en hing zijn
zwaard op bij het altaar der H. Maagd (1522). Een jaar verbleef
hij onder de strengste boetedoeningen in het nabij gelegen stadje
Manresa, terwijl kwellende angsten zich afwisselden met hemelsche
vertroostingen. Daar doorleefde hij de Exercitia spiritualia, het
resultaat zijner geestelijke ervaringen, waarvan de redactie
grootendeels valt vóór 1525 en hij werd een ander man, die in het
vervolg alleen voor Christus zou leven. Ignatius is een actieve
natuur: ook anderen moest hij voor Christus winnen: reeds te
Manresa begon hij zijn geestelijke oefeningen te geven. Eerst wilde
hij aan de bekeering der Turken in Palestina werken, maar werd
door de Franciscanen teruggezonden. Toen besloot hij in Europa
zich aan het heil der zielen te wijden, doch begreep, dat een weten~
schappelijke opleiding daarvoor noodig was. Als dertigjarig man
zette hij zich op de schoolbanken om Latijn en Grieksch te Ieeren :
daarna studeerde hij philosophie en theologie aan de universiteiten
van Alcala, Salamanca en Parijs (1528/35), waar hij den graad
van magister artium behaalde. Te Parijs verzamelde hij zijn
eerste zes gezellen: Pet rus Fa b e r, uit Savoye, die in ver~
schillende landen o.a. Duitschland zeer verdienstelijk werken zou,
Fr anc i s c u s X a ver i u s uit Navarra, den grooten missionaris,
den Spanjaard L a in e z, zijn opvolger als generaal. een buiten~
gewoon scherpzinnig theoloog, den Spanjaard S a I mer 0 n,
den exegeet, de Portugeezen Sim 0 n R 0 d r i g u e z en Bob a~
di I1 a: alleen Faber was priester. Na het houden der geeste~
lijke oefeningen sloten zij zich voorgoed bij hem aan en den 15en
Augustus 1534 legden zij in de kerk van Montmartre de geloften
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af van armoede en zuiverheid. zich te wijden aan ziekenverpleging
bij de Christenen te Jeruzalem en de bekeering der Turken. en den
Paus hun diensten aan te bieden. als de reis naar het H. Land
onmogelijk zou zijn. Daar zij het H. Land niet konden bereiken.
gingen zij naar Rome en legden aan Paulus 111 het grondplan der
Societeit voor. dat door hem werd goedgekeurd (1540); Ignatius
werd tot generaal gekozen en hem het opstellen der Constituties
opgedragen.
Het doel der Societeit is "niet enkel met Gods genade te arbeiden
aan eigen zaligheid en vervolmaking. maar gesteund door dezelfde
genade zich met alle kracht toe te leggen op de zaligheid en vervolmaking van den naaste". Als middelen tot eigen voortgang
worden gekozen de dagelijksche meditatie en een dubbel gewetensonderzoek. het doen der geestelijke oefeningen. tweemaal in het
leven volledig (30 dagen) en jaarlijks in verkorten vorm (8 tot
10 dagen). het onderhouden der regels en der religieuse geloften.
Het heil der naasten wordt nagestreefd door preeken. geestelijke
oefeningen en werken van barmhartigheid. vooral door onderricht
in de christelijke leer en door biecht te hooren. Ook vroegere
kloosterorden. Franciscanen en Dominicanen. hadden aan het
zielenheil gewerkt. maar Ignatius stelt dit als bijzonder doel meer
op den voorgrond. Ten allen tijde. overal en voor alle geestelijk
werk moeten zij bereid zijn. Daarom hebben zij geen bijzondere
verplichtingen. die hun algemeene werkzaamheid belemmeren: zij
hebben niet gelijk de oude kloosterorden een bijzonder kleed en
koorgebed. doch zijn clerici regulares; zij zijn niet aan een vaste
plaats gebonden. Om overal waar het noodig is te kunnen werken.
om als een keurkorps den Paus altijd ten dienste te staan. leggen de
professi behalve de drie gewone geloften een vierde af. om zonder
tegenspraak of reisgeld een missie of zending naar geloovigen of
ongeloovigen te ondernemen. wanneer hij het beveelt.
2°. Toont Ignatius zich in de Exercitia een groot zielenleider.
in de Constitutiones. die de inrichting der orde omschrijven. is hij
een groot wetgever. Meer dan 250 maal komt er de zinspreuk in
voor: ad ma jorem Dei gloriam (tot meerdere eer van God); zij is
de uitdrukking van zijn ziel. die geheel liefde was voor God en
den evenmensch. De organisatie der orde verraadt den krijgsman.
wat ook reeds de naam Compania aanduidt: "een schare. die onder
de vaan des kruises voor God strijdt en slechts Christus den Heer
en den Paus. Zijn plaatsbekleeder op aarde. wil dienen." De gehoorzaamheid (perinde ac si cadaver essem. een formule. reeds door de
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Vaders gebruikt) en de tucht zijn zeer streng. De generaal. door
de generale congregatie (de provinciaal en 2 professi van iedere
provincie) voor het leven gekozen, heeft onbeperkte administratieve
en uitvoerende macht: hij benoemt alle oversten; geheel de leiding
gaat van hem uit; door periodieke briefwisseling blijft hij van alles
op de hoogte. Hij wordt geassisteerd en gecontroleerd door een
ad monitor en de assistenten voor de aangelegenheden der ver~
schillende landen (tegenwoordig 6: van Italië, Spanje, Duitschland.
Frankrijk. Engeland en Amerika. ook door de generale congregatie
gekozen). Deze zijn bevoegd in geval van nood de generale congre~
gatie bijeen te roepen, die den generaal uit zijn ambt kan ontzetten.
Deze staat dus aan het hoofd en is toch ondergeschikt (praesit et
subsit). - De eigenlijke kern der orde vormen de professi. die
behalve de drie gewone plechtige geloften van armoede. zuiverheid
en gehoorzaamheid de bovengenoemde vierde afleggen; zij alleen
kunnen de hoogere ambten bekleeden. Zij worden ter zijde gestaan
door coadjutores formati. die eenvoudige publieke geloften
afleggen: spirituales, priesters en temporales. leekenbroeders. Aan deze gecentraliseerde organisatie en haar strenge gehoorzaam~
heid dankt de orde haar groote kracht; daardoor is het mogelijk
ieder zijn bijzondere gaven te laten ontwikkelen en hem te gebruiken
tot het doel. waartoe hij het meest geschikt is. Verschillende Pausen
hebben de constituties willen veranderen (o.a. Paulus IV het koor~
gebed willen invoeren) , doch ten slotte is het oorspronkelijk
karakter bewaard gebleven.
Ignatius wilde geen vrouwelijke tak aan zijn orde verbinden.
gelijk dit bij de meeste vroegere kloosterorden geschied was, wijl
hij meende, dat de zorg voor vrouwen de werkzaamheid zou
belemmeren "van mannen, die op de wijde wereld voor de groote
aangelegenheden der Kerk moesten arbeiden". Een oogenblik
dreigde er gevaar, toen op aandringen van een voorname weduwe.
Isabel Rozer, die in Manresa zijn weldoenster in tijdelijke en zijn
leerlinge in geestelijke aangelegenheden geweest was, de Paus
hem oplegde haar met eenige andere vrouwen in de orde op te
nemen. Echter veroorzaakten zij Ignatius meer moeilijkheden dan
het bestuur der geheele orde, zoodat hij opheffing van het bevel
wist te verkrijgen.
3°. Buitengewoon zegenrijk en omvangrijk is de werkzaamheid
der Societeit van Jezus geweest. "Eine solche Vereinigung von
hinreichender Wissenschaft und unermüdlichem Eifer, von
Studium und Ueberredung, Pomp und Kasteiung, von Ausbreitung
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über die Welt und Einheit der leitenden Gesichtspunkte ist auch
weder früher noch später in der Welt gewesen" (Ranke). In de
doorvoering der met Trente ingezette hervorming heeft zij een
zeer ruim aandeel gehad. Haar doel: arbeiden aan het heil der
zielen is zeer breed en daarom kon zij naar gelang der omstandig~
heden haar werkzaamheid ontwikkelen en doen. wat het meest
nuttig was. Ignatius zelf begon te Rome eerst met groote inrich~
tingen van liefdadigheid en sociale hulpverleening: ziekenhuizen.
huizen voor gevallen vrouwen enz. De Jezuieten hebben in de
zielzorg vooral gewerkt als predikanten. catecheten en biecht~
vaders. Het privilegie. dat zij in 1545 ontvingen om overal te
kunnen preeken en biecht te hooren zonder toestemming der
bisschoppen en pastoors. gaf tot wrijvingen en misbruiken aan~
leiding en is daarom later opgeheven. Dikwijls waren zij biecht~
vaders van de vorsten. waardoor zij een onberekenbaren invloed
ten goede konden uitoefenen. wat zij vooral gedaan hebben bij de
Habsburgers en Wittelbachers. de groote voorvechters van het
Katholicisme in Duitschland. Hun actieve. op practische beoefening
der deugd gerichte spiritualiteit. was bijzonder geschikt om het
geestelijk leven te hernieuwen en bekeeringen te maken; door hun
Geestelijke oefeningen hebben zij bij ontelbaren de roeping of een
christelijke levensopvatting gevormd of bevestigd; door hun
methodische meditatie de ascese sterk beïnvloed. Zij waren de
groote missionarissen in vreemde werelddeelen.
Doch de omstandigheden hebben hen, geheel in de lijn der
constituties. vooral een groote werkzaamheid doen ontwikkelen
tot bestrijding van het Protestantisme en in het onderwijs. De
Societeit is niet direct tegen het Protestantisme opgericht. doch
haar aard leidde er toe. dat zij zich vooral daartegen moest
richten. wilde zij aan het heil der zielen werken. Indirect bestreden
de Jezuieten het Protestantisme door het Katholicisme te ver~
sterken. direct door als geloofspredikers en apologeten op te
treden. Velen hebben hun leven voor de verdediging van het
geloof gegeven. vooral in Engeland.
Evenmin is de Societeit als onderwijsorde gesticht. Doch zou de
Jezuiet alles voor allen zijn. om allen voor Christus te winnen. dan
moest hij niet alleen in geloofs~ijver en energie. maar ook in
ontwikkeling staan boven hen. die hij wilde winnen. Zoo zijn de
Jezuieten de groote geleerden geworden; in alle vakken van
wetenschap. zoowel kerkelijke als profane. hadden zij groote ver~
tegenwoordigers. Zij zagen ook het kapitale belang in van het
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onderwijs en de opvoeding der jeugd en hadden daarom in aUe
landen colleges voor gymnasiaal onderwijs of convicten; aan
verschillende universiteiten bezetten zij leerstoelen. Zoo is het
hoog er onderwijs van katholiek Europa geleidelijk grootendeels
in hun handen gekomen en hebben zij de meeste mannen opgevoed,
die later een leidende rol in de maatschappij zouden vervullen.
Hun onderwijs, in humanistischen geest, was over het algemeen
voortreffelijk. Vooral de generaal Aquaviva (1580-1615) heeft
het studiewezen der orde georganiseerd. In haar drie jeugdige
heiligen: Stanislaus Kostka (t 1568), Aloysius van Gonzaga 1
(t 1591) en Johannes Berchmans (t 1614) 2 stelde zij de jeugd
verheven idealen voor oogen.
Ten slotte hebben de Jezuieten zich bijzonder aan den dienst
der Pausen verbonden. Immer zijn zij hem trouw gebleven en
tegenover alle Gallicaansche en hieraan verwante tendenzen
hebben zij steeds het primaat en de onfeilbaarheid verdedigd,
vanaf het concilie van Trente tot het Vaticaansche.
4°. De orde breidde zich snel uit: bij den dood van Ignatius
( 1556) telde zij meer dan 1000 leden in 100 colleges, bij dien van
Aquaviva (1612) ruim 13.000 leden. De meeste leden werden
gewonnen door de Geestelijke oefeningen, die met de dagelijksche
meditatie en het dubbel gewetensonderzoek ook het groote middel
waren om den goeden geest te bewaren.
In Italië had de orde spoedig vele huizen. In Spanje werd zij
door Karel V, de hoogere geestelijkheid en de Dominicanen
(Melchior Cano) aanvankelijk gewantrouwd, doch zij vond toch
ingang en ontving (1548) een schitterende aanwinst in S. Franciscus Borgia 3, hertog van Candia, onderkoning van Catalonië,
die de derde generaal zou worden (t 1573). In Portugal werd zij
spoedig populair en won de gunst van het hof, maar kreeg daar
een eenigszins nationaal karakter, wat tot moeilijkheden met de
hoofdleiding te Rome aanleiding gaf. In Frankrijk kon zij door de
tegenwerking van de parlementen en de Sorbonne eerst in 1555 een
college stichten; spoedig leverde zij voortreffelijke krachten tegen
de Calvinisten.
1 Biogr.: M. Meschler, Fr. 17 1921; A. Lambret, Leuv. 1926. Aloysiusnummer van de "Studiën", 107 (1927). - Nieuwere Aloysiusliteratuur,
Stimmen der Zeit 117 (1929), 466. - 2 H. 0 e I e h a y e, S. Jean Berchmans.
P. 1921. - K. Sc hoe ter s. De H. Joh. Berchmans. Hasselt 1930. - T. Se v erin. S. Jean Berchmans. Ses écrits. Leuv. 1931.
3 O. Kar r e r. Der hl. Franz von Boria. Fr. i. B. 1921.
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In Duitschland werkten Faber (reeds in 1540). Ie Jay en Bobadilla. Zij werden de raadslieden der Habsburgers en Wittelbachers. met wier steun zij colleges stichtten en leerstoelen verkregen aan de universiteiten van Ingolstadt. Weenen. Dillingen
enz. Doch de groote roem der orde is de H. Petrus Canisius
( 1521-97) 1. ..de tweede Apostel van Duitschland. een andere
Bonifacius" (Pius XI). Geboren te Nijmegen uit aanzienlijke
familie. studeerde hij te Keulen. kwam daar in een kring van
hervormingsgezinde priesters en trad in 1543 als eerste Duitscher
in de Societeit. God slechts zoekend en het heil der zielen. een man
van groote en algemeene begaafdheid. geleerde. bezielend predikant en geestelijk schrijver. zielenleider. organisator. heeft hij een
bijna ongelooflijk veelzijdige en toch diepgaande werkzaamheid
ontwikkeld. Eerst professor aan verschillende colleges en universiteiten. was hij van 1558-71 provinciaal der Opper-Duitsche
provincie; in 1562 werd hij door P. Pius IV naar het concilie van
Trente gezonden. in 1565 moest hij officieel de decreten van het
concilie aan de Duitsche bisschoppen en katholieke vorsten overbrengen en hen tot uitvoering aansporen; op meerdere rijksdagen
was hij aanwezig; hij heeft 20 colleges gesticht of althans de
oprichting er van mogelijk gemaakt; hij was de raadsman en bij
meerdere gelegenheden de goede geest van k. Ferdinand en de
hertogen van Beieren. Hij begon een werk ter bestrijding der
Maagdenburger Centuriatoren. waarvan 2 deelen verschenen. een
over Johannes den Dooper en een over de H. Maagd. Zijn meesterstuk is echter zijn groote catechismus. Summa Doctcinae Christianae
( 1555). degelijk. geleerd. helder en tegenover de andersdenkenden
volmaakt kalm van toon. De nieuwe uitgave vermeldde de bewijsplaatsen: ongeveer 2000 teksten uit de H. Schrift. 1200 uit de
Vaders; zelf vervaardigde hij een verkorte bewerking voor middelbare en een voor lagere scholen in het Duitsch. die tallooze uitgaven
beleefde en in de meeste Europeesche talen werd overgezet. In zijn
1 o. Bra u nsb erg er. B. P. Canisii Epistolae et Acta I-VIII. Fr. i. B.
1896---1923. - Biogr.: O. Braunsberger. Fr. 1917; A. Hulsebosch.
Bussum 1917; J. MetzIer. Mn. Gladbach 1925; L. Christiani. L.S. 1925.
- J. van Gin nek e n. Peter Kanis van Nijmegen. Amst. 1928. - Canisiusnummer van de "Studiën" 95 (1921); J. de Jong. Het Schild 7 (1925).57;
P. van Heugten. Stud. 103 (1925).323; J. Tesser. t.a.p. 335; B. Molkenboer. Ned. Kath. Stem. 28 (1928).37; W. Mulder. Canisius de voleinder. Stud. Cath. 2 (1925). 1. 139. - J. KIe ij n tie n s. De catechismus van
c.. Het Schild 7 (1925).69; J. Hellings. Het Schild 3 (1921).8.43.88.J. Te s ser. Nam de H. P. C. Luthers Katechismus tot voorbeeld? Stud. 113
(1930) 419.
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verschillende vormen (groote, kleine, kleinste) en vertalingen be~
leefde de catechismus van Canisius 400 uitgaven.
In Leuven verkregen de Jezuieten in 1560 een college, in Hon~
garije in 1559, maar het belangrijkste was het collegium Germanico~
Hungaricum te Rome, dat in hunne handen gesteld werd (1552).
5 0 • De spiritualiteit 1 der Societeit is vooral neergelegd in de
Exercitia spiritualia. Deze zijn het resultaat van Ignatius' persoon~
lijke ondervindingen te Manresa; hij heeft ze zelf doorleefd, maar
zij zijn ook voor anderen bruikbaar. Zij vormen geen handleiding
der ascese, al wordt de theorie der ascese er voor een groot deel
in uitgelegd en toegepast. doch bevatten een serie meditaties of
liever punten voor meditaties, gevolgd door korte, zeer waarde~
volle instructies: annotaties, addities, regels, die den retraitant
helpen om zich met vrucht te oefenen. De kracht ligt, naast de
genadewerking, in de methode, waardoor al de vermogens:
verstand, verbeelding, wil. aan het werk worden gezet, geheel de
mensch wordt aangegrepen, en in de zoo menschkundige en van
practische wijsheid getuigende annotaties enz., zoodat deze natuur~
lijke middelen met het gebed en de genade samenwerken tot het
ééne doel: dat de mensch zich geheel stelt in den dienst van God.
Alles is gematigd en vrij van overdrijving; de stijl is eerder nuchter
en zakelijk dan geestdriftig. Zij zijn niet zoozeer een boek om te
lezen, dan een oefening om gemaakt en doorleefd te worden en
eischen een leider, een magister exercitiorum.
Het doel van de Exercitia is de e1ectio, het kiezen van een levensstaat, vooral
het apostolaat; maar zij zijn ook geschikt om het geestelijk leven te bewaren
en te hernieuwen en zoo voor alle geloovigen nuttig. Vooraf gaat een meditatie
1 Exercitia spiritualia S. J. et eorum directoria (Mon. hist. S. J.), Madrid 1919;
Ex. spir. Textus hispanus et versie litteralis autographi hispani auctore J.
R oot h a a n, T. 1929. - Collection de la Bibliothèque des Exercices. Etudes
et documents, Enghien 1905-27. - H. Be rna r d. Essai historique sur les
Exercices spir. de S. Ign. (1521-99). Leuv. 1926. - H. Watrigant.
Le Gènese des Exercices de S. 1.. Amiens 1897. - Co din a. Los origenes de
los Ejercicios espirituales de S. 1.. Madr. 1926 (vgl. Ned. Kath. Stemmen 1928.
146). - P i u s XI, Enc. Mens nostra. 1929. Acta S. Sedis 1929. - I. V 0 gel s,
Geestelijke zielenleiding van S. Ign .• Voorhout 1929. - .. Geestelijke-Oefeningen"nummer der Studiën. 97 (1922). - M. Mes c h Ier. Das Exerzitienbuch des
hl. Ign.. Fr. 1925. - E. B ö min 9 h a u s, Die Aszese der Ignatianischen
Exerzitien. Fr. 1927. - G. Har ras ser, Studien zu den Exerzitien des hl. Ign.,
Ibr. 1925. K. Ri c hst ä t ter. Mystische Gebetsgaben u. Ignatianische
Exerzitien, Ibr. 1924. - A. B rou, La spiritualité de S. Ignace, P. 21928;
Les exercices de S. Ignace, Histoire et psychologie. P. 1922; S. Ignace. maitre
d'oraison. P. 1925. - H. B rem 0 n d. La vie spirituelle. Suppl. 1929: 1. 73,
147; 1930. 49. - A. Po tt ier, Pour S. Ignace contre M. Bremond. P. 1930. A. Rat t i, S. Ch. Borromée et les exercices de S. Ign .• P. 31930.
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onder den titel: .. Princiep en fundament" over .. Het doel van den mensch".
De mensch is geschapen. om God onzen Heer te loven. te eeren en te dienen.
en door dit te doen zijn ziel zalig te maken; al het overige is geschapen om
wille van den mensch. om hem te helpen in de bereiking van het doel. waarvoor
hij geschapen is. Waaruit volgt. dat de mensch de schepselen in zooverre moet
gebruiken. als zij hem helpen tot zijn doel en er zich in zooverre van ontdoen.
als zij hem daarin hinderen. Dit is de levenstaak van den mensch. Maar hij wordt
daarin belemmerd door zijn zondige natuur. De eerste week wordt doorgebracht
in de overweging van de zonden. om als iemand in zondigen toestand verkeert.
hem daaruit op te heffen (via purgationis). Met de tweede week begint het
positieve deel. de herbouw in Christus (via iIIuminationis). Het leven van
Christus. ons voorbeeld. wordt ons voor oogen gesteld. De keuze of hervorming
van den levensstaat wordt voorbereid. die beslist wordt in de meditatie over de
twee standaarden. Dan moet de keuze bevestigd worden. De derde week is
gewijd aan het overwegen van het lijden van Christus om de liefde jegens
Hem op te wekken; de vierde beschouwt het verheerlijkt leven van den
verrezen Zaligmaker. Zuiver geestelijke blijdschap over Christus glorie maakt de
ziel vatbaar voor innige vereeniging. Een laatste meditatie over de goddelijke
liefde voert de ziel op tot God. de bron van alle waarheid en goedheid en
schoonheid. Het particuliere onderzoek vult de meditaties aan; het controleert
de gemaakte vorderingen.
De eeuwenoude strijdvraag. of en hoe Ignatius van Cisneros afhankelijk is.
werd nog steeds niet bevredigend opgelost. De titel van zijn wereldberoemd
boek herinnert aan dat van Cisneros en het is zoo goed als zeker. dat
Ignatius het Ejercitatorio gekend heeft en erdoor beïnvloed werd. maar toch
is het werk van Ignatius als geheel iets persoonlijks en origineels. De tendenz
van beide boeken is geheel verschillend en tegenover dit fundamenteeIe onderscheid staan slechts ontleeningen aan Cisneros in bijkomstige dingen. Maar
volgens Watrigant heeft Ignatius alles wat hij gemeen heeft met Cisneros
kunnen putten uit Gerard Zerbolt en Mombaer. En meer nog ..on ne saurait
méconnaître une grande analogie entre Ie plan des Ascensions spirituelles de
Gérard et I'ordonnance générale des Exercices d'Ignace". Ook in detailpunten is
overeenkomst tusschen Gerard en Ignatius. zooals beiden ook een practische
geest eigen is (§ 142. 3°).
Wat er van zij: al is Ignatius door anderen beïnvloed. het geheel zijner
Exercitia is een eigen schepping; hij heeft alles zelf doorleefd en er zijn eigen
stempel op gedrukt. En hij heeft zijn voorgangers verre overtroffen in inhoud.
vorm en methode: alles is korter. doelmatiger. meer practisch en psychologisch.

Worden de Exercitia slechts bij bijzondere gelegenheden
gehouden. Ignatius legt ook grooten nadruk op de dagelijksche
methodische meditatie: nl. op een bepaald uur. van een bepaalden
duur. volgens een te voren gekozen en voorbereid onderwerp en
volgens een vaste methode. en op het dagelijksch gewetensonderzoek. dat de bewegingen der ziel moet controleeren. Zoo is de
spiritualiteit gedisciplineerd; niets wordt aan het toeval overgelaten. De discipline mag E::chter volgens Ignatius niet zoo ver
gaan. dat zij een belemmering zou worden van de vrije genade
Gods. Door Ignatius en zijn volgelingen is het werk der Moderne
devotie voortgezet en vervolmaakt en de meditatie een der
belangrijkste elementen geworden in de spiritualiteit der latere
eeuwen.
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De ascese van Ignatius, zelf een man van de daad, is in hooge
mate actief, mannelijk, practisch, gericht op de beoefening der
deugd; zij vormt apostelen. Zij was een hoognoodige reactie tegen
het quietisme van sommige m.e. mystieken en van de Lutheranen,
om alles aan God alleen over te laten en zich in berusting neer
te leggen bij de zondigheid der wereld en tegen het paganisme der
Renaissance; met haar meer optimistische opvatting van de
menschelijke natuur ook tegen het pessimisme der latere M.E., dat
tot quietisme leidde. Alle krachten der natuur moeten medewerken
met de genade; facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam.
Persoonlijk heeft Ignatius wel het mystieke leven gekend, maar zijn doel is
niet den retraitant daartoe te brengen. De uitingen van mysticisme in Spanje in
het begin der 16e eeuw maakten hem wantrouwend en voorzichtig. De Societelt
heeft ook enkele groote mystieke schrijvers voortgebracht en sluit de mystiek
dus niet uit. Maar haar geest, die meer op het actieve gericht is en alles
regelt volgens het nuchtere verstand, is toch wel verschillend van dien der
mystiek, die meer passief is en waarin het gevoel een grootere rol speelt. Zoo
is het te verklaren, dat toen o.a. onder invloed van de Jezuieten Balthasar
Alvarez (t 1580), den biechtvader van S. Theresia, Franciscus Borgia e.a. een
meer mystieke richting in de Sociëteit ontstond, de generaal Mercurianus in
1572 het bevel uitvaardigde: "Daar er zich onder de schrijvers van geestelijke
boeken ook eenige bevinden, die wel is waar stichtend zijn, maar bij den geest
onzer instelling minder goed passen, mogen zij niet algemeen en zonder onderscheid worden toegestaan, doch slechts naar goedvinden der oversten". Daaronder
vallen o.a. TauIer, Suso, Ruusbroeek, het Rosetum van Mauburnus, Herp, de
werken van Gertrudis en Mechtildis. Het eerste door een Jezuiet gepubliceerde
geschrift is de uitgave der werken van TauIer door Petrus Canisius, die samengesteld was vóór, doch gepubliceerd werd een maand na diens intrede in de
Sociëteit onder het pseudoniem Petrus Noviomagus. Men heeft eeuwen lang
niet geweten, wie de anonieme uitgever was, tot Braunsberger voor eenige jaren
ontdekte, dat het Canisius was. Ongetwijfeld, omdat de werken van TauIer niet
geheel passen in de richting der Societeit, is deze uitgave verloochend
(B. Kruitwagen, Stud. 95 (1921). 347).
6°. Als iedere menschelijke instelling heeft de Societeit van Jesus ook haar
onvolmaaktheden en al hare leden zijn geen heiligen. Doch niet daarom vooral
heeft zij eeuwen lang aan beschuldigingen 1, aanvallen, lasteringen en vervolging
bloot gestaan; veel meer omdat zij een der hechtste steunpilaren was der Kerk.
Daarom is zij voor andersdenkenden de belichaming van wat in de Kerk
afkeurenswaardig is. Tot de meest herhaalde algemeene beschuldigingen behooren
B. het verderfelijke van de Jezuietenmoraal met haar probabilisme, casuïstiek,
laxisme, restrictio mentalis, enz. Er bestaat echter geen eigen ..]ezuïetenmoraal";
in de principieele quaesties volgt de orde de moraal der Kerk. Wel worden
sommige door de Kerk toegelaten meeningen, als b.v. het probabilisme, met
vele anderen vooral door de Jezuieten verdedigd (§ 199). b. Dat de Jezuieten
zouden leeren, dat iemand krachtens de gehoorzaamheid tot een zondige daad
gedwongen kan worden, berust op een evident onjuiste lezing van de Constituties:
1 B. D u h r, Jesuietenfabeln, Fr. i. B. 11 1913 (Neder!. bewerking, Amst. 1900).
- A. Bra u, Les Jésuites et la légende, 2 v. P. 1906. - C. K nel Ier, Vier
Schriften gegen die Gesellschaft Jesu (I. de Récalde), Z. f. kath. Theo!. 47
(1923). 219.
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6. 5. c. Dat de Jezuieten zouden houden: "het doel heiligt de middelen" 1,
is gelanceerd door Pascal in de 7e der Lettres provinciales. Zij leeren wel, dat
een goed doel op zich onverschillige, maar niet dat het zondige middelen heiligt,
dat een slecht middel goed wordt, omdat het doel goed is. De Jezuiet Roh heeft
in 1852 en 1861 een som van 1000 gulden uitgeloofd aan hem, die bewijzen
kon, dat een Jezuiet ooit dit laatste of iets dergelijks geleerd heeft; ofschoon er
wel gegadigden waren, heeft niemand dezen prijs gewonnen. - In 1903 heeft
kapelaan Dasbach, lid van den Pruisischen landdag, tot hetzelfde doel 2000 gulden
uitgeloofd; de vroegere Jezuiet en later uit de Kerk getreden graaf von
Hoensbroech meende het bewijs te kunnen leveren, maar het Oberlandesgericht
te Keulen wees zijn vordering af. d. Over den tyrannenmoord (§ 187). e. De
Monita secreta zijn een verval sc hing van een afgevallen Jezuiet 2.

§ 172. Het concilie van Trente. 3
1°. Reeds sedert de Babylonische gevangenschap waren telkens
weer stemmen opgegaan voor .. hervorming in hoofd en leden". De
concilies van Constanz, Bazel en Lateranen hadden aan de verwachtingen niet beantwoord. Luther en de Duitsche vorsten
vroegen aanvankelijk een concilie in Duitschland. Adrianus VI
regeerde te kort om aan dit verlangen te kunnen voldoen. Clemens
was in het begin meer tegen een concilie, uit vrees voor conciliaire
tendenzen ; later wendde hij pogingen tot bijeenroeping aan, welke
echter verijdeld werden door Frans I. die door de vereeniging der
Protestanten met de Kerk een versterking vreesde van de macht
van Karel V; de Duitsche Protestanten wilden toen reeds niet
1 G. Go y a u, Fin justifie Ie moyen, D. Ap. 11. M. Rei c h man n, Stim.
der Z. 107 (1924),73. - 2 Notobrigae (= Krakau), 1612. P. Albers, Stud.
85 (1916), 24, 136. - 3 A. M u I der s, De bronnen van Trente, Stud. Cath. 3
(1927), 252. - Sacrosancti oecum. conc. Tridentini canones et decreta, R. 1564
enz. - Man s i (J. Martin, L. Petit), t. XXXIII-XXXVI. - A. Th ei n e r,
Acta genuina ss. conc. Trid. ab Angelo Massarello conscripta, 2 t. Zagreb
1874. - Conc. Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova
collectio. Ed. Soc. Goerresiana Fr. i. B. I, 11, lIl, V. 1., Diariorum pars, I,
2, 3, ed. S. MerkIe, 1901/31; IV, V, Actorum pars 1. 2 (usque ad Conc.
Bononiam translaturn); VIII, IX. Act. pars 5. 6 (1562/63). ed. S. Ehses; X,
Ep. p. 1 (1545/47), ed. G. BuschbeII. 1916; XII, Tractatuum p. I, ed.
V. Sc h wei t z e r, 1930. - J. IeP I a t, Monumentorum ad hist. conc. Trid.
potissimum iIIustrandam spectantium amplissima collectio, 7 t. Leuv. 1781. J. D ö II i n g e r, Ungedrückte Berichte U. Tagebücher zur Gesch. des Konz. v.
Tr., Nördlingen 1876. - D r u f fe 1- Bra n d i, Monumenta Tridentina, 5 Hefte
Mn. 1884-99. - M. Fe r r a n dis Y M. B 0 r don a, EI concilio de Trento.
Documentos procedentes del Archivo general de Simancas I (1530-52),
Valladolid 1928. P. Sarpi, Istoria del concilio di Trento, Lo. 1619;
Fransche vert. door L. Co u r r a y e r, 2 V. Amst. 1736-51 (E h s e s, H. J. G.
1905.299). - Sforza Pallavicini. Istoria del S. Conc. di Trento, 2 t.
R. 1656-57; 4 t. ed. R. 1833 (Conc. Trid. IV, p. VII). - H. Swoboda,
Trient und die kirchliche Renaissance, W. 31915. - Hef el e - L e c Ier c q,
t. IX, Cancile de Trente, par P. Ri c har d, P. 1930/31. - Pas t a r V-VII.
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meer van een concilie weten. Paulus 111 had zich het concilie tot
een levenstaak gesteld, die hij ten slotte na het overwinnen van
reusachtige moeilijkheden kon volvoeren. Reeds in 1536 had hij
een algemeen concilie beroepen naar Mantua; in 1537 naar
Vicenza, in 1512 naar Trente; deze drie pogingen mislukten,
doordat zoowel Frans I als Karel V en Ferdinand van Oostenrijk
hun medewerking weigerden; de beide laatsten omdat de Protestanten, die zij door toegevendheid hoopten te winnen, er tegen
waren. Toen de godsdienstgesprekken (§ 161, 3°) op een mislukking waren uitgeloopen, werd Karel gunstiger gezind. Na den
vrede van Crespy (1511) tusschen Frans en Karel achtte Paulus
het oogenblik gekomen en door de Bulle Laetare H ieiusalem riep hij
de kath. praelaten op tot het algemeen concilie, dat den 1en
Zondag van de Vasten, 15 Maart 1515, te Trente zou geopend
worden. Trente behoorde tot het Duitsche rijk en was gekozen om
de Duitsche Protestanten. Ook lag het niet te ver van Rome: een
koerier kon den weg in 16 uur afleggen en de in cijferschrift
gestelde berichten overbrengen. De keizer maakte echter nóg weer
moeilijkheden; de Protestanten waren verbitterd; Luther schreef
zijn hartstochtelijk pamflet: Tegen het pausschap te Rome door den
duivel gesticht. Nadat echter de moeilijkheden tusschen Paus en
keizer waren bijgelegd, kon 13 December '15 het concilie plechtig
geopend worden.
Wat den gang van zaken betreft: er werd besloten niet zooals te
Constanz naar de natiën, maar hoofdelijk te stemmen. Stemrecht
hadden de kardinalen, de bisschoppen, de generaals der orden en
de abten; de laatste met drieën één stem. Paulus gaf den' procuratoren der Duitsche bisschoppen stemrecht, wat Pius IV hun in
1562 weer ontnam. De pauselijke legaten praesideerden en
beslisten, wat behandeld zou worden. Eerst werden de onderwerpen besproken in de voorbereidende congregaties van
theologen en canonisten (theologi minores) ; daarna door de
stemgerechtigden in de algemeene vergadering, waar de besluiten
en dogmas definitief werden vastgesteld. De besluiten werden
gekleed in den vorm van een decreturn of doctrina, onderverdeeld
in capita; de dwalingen werden in canon es verworpen. In de
zittingen (sessio) werden de besluiten en dogrnas plechtig afgekondigd. De keizer had om wille der Protestanten, die altijd om
de hervorming der Kerk geroepen hadden, voorgesteld dat men
eerst hervormingsdecreten zou uitvaardigen en daarna dogmatische; hij meende, dat men hen door de veroordeeling hunner leer
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onmiddellijk zou afstooten. De Paus wiide eerst de leer vaststellen. Tenslotte kwam men overeen. om in elke zitting zoowel
de hervorming als het dogma te behandelen. Dat de vrijheid van
spreken ruimschoots werd gewaarborgd. bewijzen de acten. De
gewichtige kwesties werden diepgaand behandeld; over het
decretum de iustificatione werd gedurende 7 maanden in 105 vergaderingen beraadslaagd. De plechtige zittingen werden in den
dom gehouden. Massarelli. later b. van Telese. was de bekwame
secretaris van het concilie in alle drie perioden. - Nederlanders.
die als theologen aan het concilie hebben deelgenomen zijn o.a.
Petrus Canisius. Ruard Tappert en Franciscus Sonnius.
2°. Eerste periode (1545-1547). - Als legaten om het concilie
te presideer en werden door den Paus benoemd de kardinalen del
Monte (later Julius lIl). Cervini (later Marcellus 11) en Pole. Bij
de opening waren slechts weinig stemgerechtigden aanwezig:
behalve de drie legaten nog kardinaal Madruzzo van Trente.
4 aartsbisschoppen en 21 bisschoppen. welk getal later tot 70 steeg
(in het geheel waren er toen 960 bisschopszetels. waarvan 49 in
Duitschland). 5 ordes-generaals. de gezanten van den Roomschkoning Ferdinand; eerst later kwam ook een gezant van den
keizer. Uit Duitschland was bij de opening alleen de wijbisschop
van Mainz aanwezig. die reeds spoedig vertrok; sedert dien was
Duitschland nog slechts door de procuratoren van den bisschop
van Augsburg vertegenwoordigd. Bekend zijn onder de bisschoppen
o.a. Campegio van FeItre. onder de generaals Seripando van de
Augustijner-Eremieten. Bij de opening waren van de theologi
minores 4 seculieren. allen uit Spanje; verder 4 Dominicanen o.a.
Catharinus en Soto; la Franciscaner-Observanten. 8 FranciscanerConventueelen. 5 Augustijner-Eremieten. 5 Carmelieten. 4 Servieten. De keizer trachtte aanvankelijk de werkzaamheden van
het concilie tegen te houden; 27 Januari 1546 werd een godsdienstgesprek tusschen Katholieken en Protestanten te Regensburg
geopend. natuurlijk weer even vruchteloos als vroeger.
De eerste drie zittingen gingen hoofdzakelijk voorbij met de
bovengenoemde bepalingen over den gang van zaken. Een uiting
van de conciliaire theorie was. dat verschillende vaders het concilie wilden betitelen: "Sacrosancta Tridentina synodus universalem
Ecclesiam repraesentans". wat echter niet geschiedde. Na de 3e
zitting. toen er meer vaders aanwezig waren. begonnen de eigenlijke
werkzaamheden. In de 4e zitting (8 April 1546) werd het decreet
afgekondigd over de bronnen van het geloof. nl. de traditie (welke
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de Protestanten verwierpen) naast de H. Schrift, wier canon werd
vastgesteld 1. De Vulgaat werd tot authentieke uitgave verklaard,
terwijl "niemand haar mag verklaren tegen den zin, dien de
H. Moederkerk, wier taak het is te oordeel en over den juisten zin
en de verklaring der H. Schrift, houdt en gehouden heeft, of ook
tegen het algemeen gevoelen der Vaders." In de 5e zitting (17 Juni
1546) werd vastgesteld de leer over de erfzonde, die van Adam op
zijn nakomelingen overgaat en door het doopsel in alles, wat er
zondigs aan is, geheel wordt weggenomen, ofschoon de con cup iscentie blijft, die geen eigenlijke zonde is. Uitdrukkelijk wordt
verklaard, dat het concilie in zijn leer over de algemeenheid der
erfzonde de H. Maagd niet bedoelt in te sluiten. 2 Intusschen hadden
de legaten een door den Paus goedgekeurd zeer ingrijpend hervormingsplan voorgelegd. In Mei waren als pauselijke theologen
de Jez ui eten Lainez en Salmeron gekomen; de een moest in het
begin spreken om de juiste leer voor te stellen, de ander op het
einde om dwalingen en moeilijkheden van latere sprekers te weerleggen.
Weldra kwamen weer innerlijke en uiterlijke moeilijkheden:
innerlijke om den aard van het onderwerp, dat aan de orde kwam,
de rechtvaardiging; uiterlijke van den kant des keizers en zijn
aanhang op het concilie (Spaansche bisschoppen), die een beslissing
van het concilie trachtten te beletten wegens de Protestanten, omdat
de justificatie juist het groote verschilpunt tusschen hen en de
Katholieken was en Karel nog altijd hoopte op een compromis.
Bovendien brak de Smalkaldische oorlog uit, waarbij de Protestanten Trente bedreigden, tot hun nederlaag het gevaar wegnam. In
de 6e zitting ( 13 Jan. 1547) werd het beroemde decreet over de
rechtvaardiging 3 afgekondigd, een diepzinnig en voortreffelijk
bewerkt document, waarin de katholieke leer wordt uiteengezet
zoowel tegen de Pelagiaansche als de Protestantsche dwalingen:
noodzakelijkheid van de genade, doch ook van de medewerking van
den mensch. De rechtvaardiging begint in de volwassenen door de
voorkomende genade, zonder eenige verdienste des menschen; deze
moet zijn instemming met haar betuigen en medewerken, doch kan
1 A. M a i c h I e, Der Kanon der biblischen Bücher u. das Konzil von Trient,
Fr. i. B. 1929. - 2 A. M u I der s, De Onbevlekte ontvangenis op het C. v.
Trente, Ned. Kath. St. 22 (1922),372. - 3 A. Mulders, Het decreet over de
rechtvaardigmaking op het C. v. T., Ned. Kath. St. 27 (1927),321. - J. Hef ne r,
Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes, Pdb. 1909. Fr. H ü n e r man n, Wesen u. Notwendigkeit der actuellen Gnade nach dcm
K. v. T., Pdb. 1926.
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haar ook verwerpen; de mensch is niet werkeloos. maar vermag van
den anderen kant niets zonder de genade. De rechtvaardiging is
niet alleen zonden~vergeving. maar ook innerlijke heiliging. inner~
lijke vernieuwing. De mensch wordt gerechtvaardigd. als krachtens
de verdiensten van Christus door den H. Geest de liefde in zijn
hart gestort wordt en in hem woont. Zoo Gods vriend geworden.
schrijdt hij voort van deugd tot deugd en wordt hij van dag tot dag
hernieuwd. De leer der dubbele gerechtigheid (§ 161. 3°) werd o.a.
verdedigd door Seripando. Ook over de mogelijkheid der heilszekerheid werd lang gediscutieerd (Dominicanen voor certitudo
conjecturalis. verschillende Franciscanen vooral, met een onjuist
beroep op Scotus. voor geloofszekerheid ). Het fundamenteele leerstuk. waarover de strijd tusschen Katholieken en Protestanten ging.
was hiermee vastgesteld. - In het Decretum de reformatione werd
o.a. onder zware straffen aan bisschoppen en beneficianten de
residentieplicht voorgeschreven; de bisschoppen moeten hun diocees
visiteeren. de misdrijven der regulieren. die buiten hun klooster
verblijven. bestraffen enz. In de 7e zitting (3 Maart '47) werd de
leer vastgesteld over de sacramenten in .talgemeen (7; zij deelen
uit zichzelf. ex op ere operato. genade mee) en over het doopsel en
het vormsel. Het hervormingsdecreet verbood o.a. cumulatio beneficiorum.
In Maart brak een besmettelijke ziekte in Trente uit. waaraan
verschillende vaders bezweken en waarom verschillende andere
Trente verlieten. Dit was ook de aanleiding het concilie naar elders.
een niet~Duitsche stad. te verplaatsen. wat men al vroeger had
willen doen om aan den druk van Karel V te ontkomen. (Be zitting.
11 Maart 1547; 46 vaders nog aanwezig). 26 Maart hield de
president zijn intocht in Bologna. waar het concilie zou worden
voortgezet. Te Trente bleven 14 prelaten van de partij des keizers.
die zeer verbolgen was. omdat al zijn compromisplannen met de
Protestanten nu verijdeld waren. Er dreigde zelfs een schisma. wat
echter noch de Paus noch de keizer wilde. zood at onderhandelingen
begonnen. die. wijl men geen uitweg meer zag. daarmee eindigden.
dat de Paus 17 September 1549 het concilie schorste. Nog geen
2 maanden later stierf Paulus 111. De vaders hadden in Bologna
beraadslaagd over verschillende onderwerpen; besluiten werden
niet genomen. In de ge en 1Oe zitting werden slechts de beide
prolongatiebullen afgekondigd.
3°. Tweede periode (1551-52). In het conclave na den dood
van Paulus had men vastgesteld. dat de nieuwe Paus het concilie
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moest voortzetten. Terstond begon Julius 111 daarom de onderhandelingen met den keizer over het concilie. dat beiden
wenschten: nu kwam echter tegenstand van Frankrijk. Julius
vaardigde toch 14 November 1550 de heropeningsbulle uit en
29 April 1551 hielden de presidenten hun plechtigen intocht in
Trente. nl. kardinaal Crescenti en de bisschoppen Pighino en
Lippomano. De 11 e zitting (1 Mei 1551) moest verdaagd worden
om het geringe aantal leden: ook de 12e (1 September) kon om
deze reden geen beslissing nemen. Langzamerhand kwamen meer
leden. o.a. de bisschoppen van Trier. Mainz en Keulen: de .. allerchristelijkste koning". Hendrik 11. verbood echter de Fransche
bisschoppen te gaan en onderhandelde heimelijk met de Duitsche
Protestanten en de Turken tegen den keizer. In de 13e zitting
(11 Oct. 1551) werd het decreet over de H. Eucharistie afgekondigd. (Christus vere. realiter. substantialiter tegenwoordig:
transsubstantiatio). Hierbij waren twee officieele vertegenwoordigers van den protestantschen keurvorst Joachim van Brandenburg aanwezig. waardoor men hoopvol gestemd was. In de 14e
zitting (25 Nov. 1551) werd de leer over de biecht (krachtens
goddelijk recht ingesteld en noodzakelijk) en het H. Oliesel gedefinieerd. Intusschen waren ook afgevaardigden van andere pro testantsche vorsten gekomen. die men zeer welwillend ontving. Doch
alles was slechts huichelarij om den keizer te misleiden. In het
begin van 1552 viel Hendrik 11 in Lotharingen. de sultan trok
naar Hongarije op. Maurits van Saksen naar Tyrol: de nietsvermoedende keizer moest haastig vluchten. Ook Trente werd van
nabij bedreigd: in de 16e zitting (22 April 1552) werd de schorsing
voor twee jaar uitgesproken: 68 prelaten waren aanwezig.
4°. Derde periode. (1562-63). De onderbreking duurde tien
jaar in plaats van twee. De redenen waren: de oneenigheid onder
de christelijke vorsten. de vrees der Katholieken voor de hervormende decreten. de geringe invloed der synode op Duitschland.
Marcellus 11 regeerde te kort: Paulus IV leefde in vijandschap met
Karel V. wiens medewerking noodzakelijk was en wilde hoogstens
een concilie te Rome. waar hij zelf alles zou kunnen regelen. In
1558 had Karel in een Eremietenklooster zijn veelbewogen leven
met een stichtelijk sterfbed besloten: kort daarop stierf Paulus IV.
Zijn opvolger Pius IV 1 vatte terstond weer de concilieplannen op.
daarbij krachtig ondersteund door zijn neef. den H. Carolus Borro1 J. Sus t a. Die römische Kurie u. das Konzil von Trient unter Pius IV.
4 Bde W. 1904-14.
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meus. In tegenstelling met zijn voorganger was Pius geneigd aan
de wenschen der vorsten zooveel mogelijk tegemoet te komen, om
zich van hun onmisbare medewerking te verzekeren. Het concilie
werd tegen Paschen (6 April 1561) weer bijeengeroepen; ook de
Protestanten werden uitgenoodigd. De groote mogendheden
echter, Duitschland, Frankrijk en Spanje, die eerst de plannen des
Pausen met vreugde begroet hadden, maakten nu weer allerlei
moeilijkheden. K. Ferdinand I en Hendrik van Frankrijk wenschten,
om de Protestanten te winnen, dat het concilie niet te Trente zou
worden voortgezet, maar dat een nieuw zou worden beroepen naar
een andere stad en dat de tot dusver genomen besluiten niet zouden
gelden; Philips II van Spanje wenschte voortzetting en dat de
genomen besluiten als van andere algemeene concilies onher~
roepelijk zouden zijn. Ook waren de katholieke vorsten het
onderling niet eens. Carolus Borromeus vooral wist deze moeilijk~
heden echter te overwinnen. Tot presidenten van het concilie
benoemde de Paus de kardinalen Hercules Gonzaga en Jacobus du
Puy, beiden geleerde en voortreffelijke mannen. Latere legaten
waren o.a. kard. Seripando, de vroegere generaal der Augustijner~
Eremieten, een der geleerdste en heiligste mannen van zijn tijd,
kard. Morone 1, eveneens een der beste kardinalen, die meermalen
legaat in Duitschland geweest was; Stanislaus Hosius, de onver~
moeide b. van Ermland (Polen), door Petrus Canisius de beste
bisschop van zijn tijd genoemd, een bekwaam diplomaat. Op den
dag der opening waren slechts 4 bisschoppen aanwezig; eerst in
Januari 1562 waren er zooveeI. dat het concilie beginnen kon. Bij
de Ie zitting (17e). 18 Januari 1562, waren behalve 4 legaten
aanwezig I kardinaal. 3 patriarchen, I I aarts-bisschoppen, 40
bisschoppen, 4 abten en 4 ordesgeneraals, 34 theologen.
Weer begonnen de oude moeilijkheden, veroorzaakt door de
houding van den keizer ten opzichte der Protestanten; zijn ver~
tegenwoordigers wilden, dat het concilie niet de voortzetting van
het oude, maar een nieuw zou zijn (de oproepingsbulle van 25 Nov.
1560 had zich met opzet daarover niet duidelijk uitgelaten) en
dat voorloopig geen dogmatische kwesties behandeld zouden
worden. Daarom werd besloten eerst de minder gewichtige onder~
werpen te bespreken. In de 18e zitting (26 Febr.) werd de samen~
stelling van een index van verboden boeken bevolen en een
uitnoodiging aan de Protestanten gericht. Daarna en later nog
1 G. Con sta n t. La légation du card. Morone près l'empereur et Ie condie
de Trente. P. 1922.
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herhaaldelijk werd beraadslaagd over den residentieplicht der
bisschoppen en of deze uit goddelijk of kerkelijk recht stamde. De
ondergrond van deze kwestie iag dieper. Naast een pauselijke,
curialistische richting (vooral Italianen), was onder de vaders een
vrij sterke episcopalistische strooming, die, zonder het pauselijk
primaat te ontkennen, de versterking der bisschoppelijke jurisdictie
tegenover de pauselijke centralisatie voorstond (vooral Spanjaarden) . Volgens de episcopalistische opvatting ontving de
bisschop bij de wijding zijn jurisdictiemacht onmiddellijk van
Christus, terwijl de Paus slechts door overdracht van een bisdom
de onderdanen aanwijst; de residentieplicht is dan van goddelijk
recht. Volgens de curialistische ontvangt de bisschop zijn jurisdictiemacht onmiddellijk van den Paus.
Intusschen kwamen steeds meer bisschoppen ~n afgevaardigden
van bijna alle katholieke vorsten. Deze laatsten verhoogden wel het
uiterlijk aanzien van het concilie en toonden, dat de vorsten er
meer belang in gingen stellen, doch hun aanwezigheid werkte
dikwijls belemmerend, daar zij zich met de concilieaangelegenheden
wilden bemoeien en de in zich belachelijke kwesties over den
voorrang dikwijls tot groote moeilijkheden aanleiding gaven. De
1ge en 20e zitting (14 Mei en 4 Juni) konden wegens de moeilijkheden geen gewichtige decreten uitvaardigen. Den 6en Juni begon
men ijverig aan het eigenlijke conciliewerk. Een groote kwestie
was de H. Communie onder beide gedaanten. Over het dogmatische leerstuk: dat men onder ieder van beide gedaanten Christus
geheel ontvangt en dat de H. Communie onder beide gedaanten,
behalve voor den celebreerenden priester, niet door God is voorgeschreven, was men het algemeen eens; (te Bologna hadden
Melchior Cano en anderen verdedigd, dat het ontvangen der
H. Communie onder twee gedaanten meer genade verleent dan die
onder ééne gedaante; de kwestie werd toen en later onopgelost
gelaten). Ook was men het eens, dat de Kerk den leeken de
H. Communie onder de gedaante van wijn (leekenkelk) kan
toestaan; het ging over de praktische kwestie, of dit opportuun
was. Sedert het concilie van Constanz waren voortdurend stemmen
daarvoor opgegaan; ook de Hussieten, Luther enz. hadden het
geëischt. Ferdinand, ondersteund door den hertog van Beieren,
eischte tamelijk beslist den leekenkelk in de hoop de Protestanten
daardoor te winnen. In de 21 e zitting (16 Juli) werd het dogmatische decreet omtrent de H. Communie in bovenaangegeven zin
uitgevaardigd. In de 22e zitting (17 Sept.) werd de leer over de
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H. Mis. reeds te Bologna voorbereid. vastgesteld; (met name haar
offer karakter ). Het concilie liet het toestaan van den leekenkelk
aan den Paus over. In een breve van 1564 gaf Pius IV den
bisschoppen van de Oostenrijksche landen. Beieren. Mainz. Trier
enz. verlof de H. Communie onder beide gedaanten toe te staan.
onder zekere voorwaarden; later. toen de Protestanten toch niet
toegevender werden. werd deze machtiging weer ingetrokken. 1
Een ander punt door Ferdinand en den hertog van Beieren
gewenscht. was de opheffing van het priestercelibaat. Het concubinaat was zoo verbreid. dat zij het beter achtten den priesters het
huwelijk maar toe te staan. Het concilie heeft het celibaat gehandhaafd (het leven in den maagdelijken staat is "beter en gelukkiger".
melius ac beatius; Sess. 24) en de overtreding op zware straffen
verboden; geen enkele bisschop heeft op het concilie voor afschaffing gepleit.
Tusschen de 22e en 23e zitting verliepen tien maanden; tien
maal is de telkens aangekondigde 23e zitting moeten verschoven
worden. Dit is wellicht de moeilijkste tijd van het geheele concilie
geweest. Alsof de duivel nog een laatste poging wilde wagen.
werden alle vroegere twistvragen weer opgerakeld: over den
residentieplicht der bisschoppen. de verhouding van den Paus tot
de bisschoppen en het concilie; Frankrijk en Duitschland wilden
weer uitstel der dogmatische verhandelingen; kort na elkander
stierven de twee presidenten van het concilie. De moeilijkheden
werden nog grooter. toen 13 November 1562 15 Fransche prelaten
verschenen met kard. de Guise 2 aan het hoofd; tot dusver waren
er slechts 5 Fransche bisschoppen geweest. Zij hadden ook eigen
voorstellen. die zij door wilden zetten. Steeds meer begonnen de
bisschoppen zich aan te sluiten bij de gezanten hunner landen.
zoodat men in Rome oneenigheid vreesde; vooral Franschen en
Spanjaarden stonden scherp tegenover elkaar. Het ergste was
echter. dat k. Ferdinand in September 1562 zijn verblijf ging nemen
te Innsbrück. vlak bij Trente. Volgens zijn bewering zou de Paus
het concilie niet vrij laten; daarom wilde hij meer in de nabijheid
zijn. Hij ontbood verschillende theologen o.a. ook Canisius. om
over zijn hervormingsvoorstellen te beraadslagen; ook kard. de
Guise en kard. Madruzzo. b. van Trente. begaven zich naar Inns1 G. Con sta n t. Concession à I'Allemagne de la communion sous deux
espèces par Pie IV. P. 1922. - 2 H. 0 u tra m E ven net t. The cardinal of
Lorraine and the council of Trent. Cambridge 1930.
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brück. Zoo dreigde daar een soort nevenconcilie. Dat het ten slotte
gelukte het verloopen van het concilie te voorkomen en den keizer
van zijn hardnekkige hervormingsplannen af te brengen, is de
groote verdienste geweest van Carolus Borromeus en kard.
Morone, den opvolger van Gonzaga, als eersten voorzitter van
het concilie, die langdurig met den keizer onderhandelde: ook
Philips 11 vermaande zijn Spaansche bisschoppen zich bij den
H. Stoel aan te sluiten. Intusschen werd in Trente vooral gehandeld
over den oorsprong van de bisschoppelijke jurisdictie: Lainez hield
(20 Oct. 1562) een rede om te betoogen, dat de bisschoppen de
wijdingsmacht (potestas ordinis) onmiddellijk van God, maar de
bestuur smacht onmiddellijk van den Paus, middellijk van God
ontvangen: de vraag werd onbeslist gelaten. Ook het primaat des
Pausen, dat door bijna allen erkend werd, behalve door de
Fransehen, die het concilie stelden boven den Paus, kwam ter
sprake. De legaten wilden hierover geen discussies toelaten, wijl de
concilies van Lyon (2e) en Florence het leerstuk reeds hadden
uitgesproken: vooral Lainez verdedigde krachtig de pauselijke
rechten. Den 15en Juli 1563 had de 23e zitting plaats, waarin de
leer over het sacrament des priesterschaps werd vastgesteld. De
moeilijkheid over den oorsprong van de bisschoppelijke macht
werd vermeden door de verklaring, dat de hierarchie "volgens
goddelijk bestel" (divina ordinatione) is ingesteld. In dezelfde
zitting werd een der belangrijkste hervormingsdecreten uitge~
vaardigd: iedere bisschop wordt streng verplicht een seminarie 1
op te richten tot opleiding der geestelijken. Als het concilie niets
anders dan dit bepaald had, zou het reeds een zeer verdienstelijk
werk verricht hebben. Immers het onheil, dat de Kerk getroffen
had, was grootendeels veroorzaakt, doordat de geestelijkheid in
haar plicht te kort geschoten was en een der groote redenen
hiervan was weer, dat zij geen goede opleiding ontvangen had. De
theologische faculteiten bleven echter bestaan. Einde Juli werd een
uitvoerig ontwerp voorgesteld tot hervorming der vorsten, met
strenge bepalingen tegen hun ingrijpen in kerkelijke aangelegen~
heden. Een hevig verzet ontstond van hunne zijde: aan de konink~
lijke rechten en vrijheden, de slavenketenen der Kerk, mocht men
niet raken: de geestelijken mochten wel zich zelf, niet de vorsten
reformeeren. Tot groot nadeel van Kerk (Gallicanisme, Jozefi~
nisme) en volk (vorstelijk absolutisme) heeft het concilie de
1
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verhouding van Kerk en staat niet kunnen regelen; de vorsten
waren in staat geweest het concilie te doen mislukken. In de 24e
zitting (11 Nov. 1563) werd de leer over het huwelijk vastgesteld
en bepaald, dat voortaan een huwelijk niet geldig zou zijn, tenzij
het gesloten was in tegenwoordigheid van den pastoor en twee
getuigen (decretum Tametsi ; de clandestiene huwelijken ongeldig).
De gezanten van den koning van Frankrijk hadden gepoogd, de
huwelijken zonder toestemming der ouders gesloten voor ongeldig
te verklaren; het concilie deed dit niet, maar keurde ze af (detes~
tata). Hier werden ook gewichtige bepalingen gemaakt over het
houden van provinciale en diocesane synoden, de visitatie der
bisdommen, het afschaffen van den cumulus beneficiorum, de
provisiones en exspectantes, die tot zooveel misbruiken en onte~
vredenheid aanleiding hadden gegeven. De 25e en laatste zitting
(3 en 4 December) stelde de leer vast over het vagevuur, de ver~
eering der heiligen, de aflaten en gaf hervormende bepalingen over
de regulieren (de professie mag niet geschieden voor de voleindi~
ging van het 16e jaar, waarmee de praktijk der kinderen~oblaten
vervalt; de zusters moeten minstens eenmaal in de maand biechten
en de H. Communie ontvangen). over missaal en brevier, den
Index van verboden boeken. De besluiten werden door 255 leden
onderteekend. Kardinaal Morone verklaarde het concilie gesloten
krachtens pauselijke volmacht en zond de vaders heen met de
woorden: ,.Ite in pace". Machtig klonk het Te Deum door den
dom van Trente.
5°. Het concilie van Trente is het langdurigste der concilies
geweest en geen had misschien met grooter moeilijkheden te
kampen, doch ook in belangrijkheid wordt het door geen enkel
overtroffen. De verhoopte eenheid heeft het niet gebracht, maar
wel de noodzakelijke scheidingslijn tusschen Katholieken en
Protestanten getrokken. Op diepzinnige wijze heeft het de katho~
lieke leer vastgesteld tegenover een dwaling, die haar op bijna
ieder gebied aantastte. Het heeft tevens de Kerk gezuiverd van
misstanden, die eeuwen lang hare heiligheid bezoedeld hadden.
Want ook de hervormingsmaatregelen zijn zeer belangrijk; vele
voorschriften werden gegeven omtrent het zedelijk en godsdienstig
leven en de verplichtingen van bisschoppen, geestelijken en regu~
lieren; ook voor de leeken. Deze worden aangespoord, tot het
dikwijls ontvangen van biecht en H. Communie en tot het regel~
matig bijwonen der H. Mis. Alle Zon~ en feestdagen moeten de
pastoors preeken en vooral het godsdienstig onderricht der jeugd
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ter harte nemen. Heilzame maatregelen nam het concilie voor het
familie- en huwelijksleven. - AI werden de besluiten van het
concilie slechts geleidelijk in de verschillende landen doorgevoerd,
de heilzame gevolgen openbaarden zich reeds terstond in de grootere
eenheid en het grooter zelfvertrouwen der Katholieken. - De zeer
belangrijke kwestie over het pauselijk primaat was niet opgelost.
Toch was het door het concilie inpliciet en praktisch meermalen
uitgesproken. nog in het allerlaatste decreet, waarin de vaders
eenstemmig goedkeuren, dat de bevestiging van alle besluiten aan
den H. Stoel gevraagd zal worden (Pastor VIII, 282).
Het Protestantisme heeft als positieve godsdienst thans veel van
zijn beteekenis verloren; de katholieke Kerk staat menschelijkerwijze gesproken krachtiger dan voor 4 eeuwen, toen haar ondergang nabij scheen en zij dankt dit voor een groot deel aan Trente.
Niemand zal zijn bewondering kunnen onthouden voor den
geweldigen arbeid, die tot stand is gebracht, ondanks de men sc helijke zwakheid der leden en de telkens weer opkomende moeilijkheden. En men voelt de waarheid der woorden, die de vaders
spraken na de 5e zitting: "niet ons werk is het. 0 Heer. maar het
werk Uwer barmhartigheid, Uw Naam zij lof in eeuwigheid". Een zware verantwoordelijkheid treft de Protestanten, die de
hereenigingspogingen van het concilie zoo scherp mogelijk hebben
afgewezen.
6°. In het consistorie van 30 Dec. 1563 keurde Pius IV alle
besluiten goed. Voor de uitvoering der hervormende decreten
stelde hij in de Congregatio S. Concilii. Weldra verscheen de
Professio Tridentina, de Catechismus Romanus 1 of Tridentinus
( 1566) voor het onderricht der geestelijken. de Index librorum
prohibitorum (1564), het verbeterd brevier (1568) en missaal
(1570), de verbeterde vulgaat (1590/92). De Pausen hebben
krachtig gewerkt aan de uitvoering der decreten, doch bij de enge
verbinding van Kerk en staat was de houding der vorsten van de
grootste beteekenis. In de Italiaansche staten, in Polen en Portugal
werd het concilie zonder meer aangenomen. Eveneens door de
vertegenwoordigers van k. Ferdinand te Trente; bij de uitvoering
maakte hij echter weer moeilijkheden. Van zijn opvolger Maximiliaan was weinig te verwachten; ook den meesten bisschoppen in
Duitschland ontbrak het aan waren hervormingsijver. Van groot
1 P. Pas c h i n i, Il Catechismo Romano del Concilio di Trento, R. 1923. A. M u I cl ers, De Romeinsche Catechismus. Ned. Kath. St. 28 (1928). 195.
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belang was het, dat hertog Albrecht van Beieren geleidelijk den
weg der katholieke hervorming insloeg. Philips 11 gaf na eenig
dralen bevel. het concilie zonder meer af te kondigen; wel had
hij de bedoeling later eventueel wijzingen te verkrijgen in
bepalingen, die zijn rechten zouden aantasten. Zoo meende hij de
gehoorzaamheid aan de Kerk met zijn absolutisme te vereenigen.
In Frankrijk 1 zijn de disciplinaire decreten nooit officieel erkend
door de burgerlijke overheid; vooral tegen de bepalingen omtrent
het beneficiewezen werd bezwaar gemaakt door de koningen, het
parlement, de kapittels; als de koning soms de besluiten wilde
aannemen, weigerde het parlement ze te registreeren. Bij de ver~
gadering der Staten~generaal in 1614 eischte de geestelijkheid de
aanname; de adel en de derde stand weigerden. Toen publiceerde
de assemblée der geestelijkheid in 1615 het concilie zonder de
burgerlijke overheid en beloofde het te onderhouden, zooveel het
van haar afhing. Het parlement bood hevig en tegenstand en de
koningen hebben het besluit der assemblée nooit geratificeerd. Dat
het beneficiewezen niet hervormd is, zou een der oorzaken van
de revolutie worden; daarom werden niet zelden minderwaardigen
benoemd en zochten verschillende lagere geestelijken aansluiting
bij den derden stand. (Voor ons land § 169, 9°).
1 V. Mar tin, Le Gallicanisme et la réforme catholique. Essai historique sur
l'introduction en France des décrets du C. d. Tr. (1563-1615), P. 1919.
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TWEEDE GEDEELTE.

DE DOORVOERING DER KATHOLIEKE
REFORMATIE EN RESTAURATIE ONDER
LEIDING DER PAUSEN EN DE
EINDBESLISSING IN DEN STRIJD TUSSCHEN
KATHOLICISME EN PROTESTANTISME
(1563-1648)

1.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE PAUSEN AAN HET HOOFD DER KATHOLIEKE
REFORMATIE EN RESTAURATIE. DE KERK IN ITALIË.

§ 173. De Pausen van de tweede helft der 16e eeuw. 2
De tijd van Philips 11 en Elisabeth.
1°. Tot het midden der 16e eeuw had het Protestantisme zich
onophoudelijk uitgebreid. Doch in het concilie van Trente had de
Kerk een voortreffelijk hervormingsprogram ontvangen. dat door
de Pausen werd uitgevoerd. gesteund door talrijke bisschoppen en
kloosterorden. vooral door de Jezuieten. Zoo werd niet alleen de
Kerk zelf innerlijk geheiligd en versterkt. maar ook de stroom van
het Protestantisme tot stilstand gebracht en in verschillende landen
zelfs teruggedrongen. In Duitschland wint het Katholicisme terrein
terug; in Frankrijk. Polen en de Zuidelijke Nederlanden verliest
het Protestantisme zijn beteekenis. in Engeland en Noord-Nederland wordt het echter overheerschend.
De drie Pausen: Pi us V. Gregorius XIII. Sixtus V. de eerste
een heilige. de tweede een geleerde en organisator. de derde een
geniale heerscher. hebben buitengewone verdiensten voor de kath.
reformatie en restauratie. Wat met Paulus IV begonnen was,
wordt nu werkelijkheid: de Pausen wijden zich weer geheel aan
de kerkelijke aangelegenheden en hebben de hoofdleiding daarvan
1
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in geheel de Christenheid. Het is bewonderenswaardig. hoe zij van
alles op de hoogte zijn en alles in de groote lijnen vaststellen. Vol
ijver hebben zij voor een aanzienlijk deel weer goed gemaakt. wat
hun voorgangers in het begin der eeuw door nalatigheid verwaar~
loosd hadden. Zij maken de letter van Trente tot levende werke~
lijkheid. De machtigste kath. vorst tijdens hun regeering is
Philips 11 1 van Spanje (1556-98). Hij heeft al zijn krachten
gewijd aan de instandhouding van het Katholicisme in zijn landen
en in Europa en aan de bestrijding van het Protestantisme. zoowel
uit oprechte godsdienstige overtuiging. als om staatkundige
motieven. Van het verval van het Katholicisme vreesde hij verval
van den staat en politieke troebelen. Zoo was hij tegelijkertijd de
meest vurige. maar ook de meest belanghebbende bestrijder van
het Protestantisme. Zijn rijk. waartoe Spanje. Napels. Milaan. de
Nederlanden en onmetelijke overzeesche bezittingen behoorden.
was het machtigste van Europa. Het keizerschap was verzwakt;
in Frankrijk. Duitschland. Polen. Engeland. hadden de Katho~
lieken een zwaren strijd te voeren en zij zagen tot hem als tot hun
beschermer op. Door de Nederlanden kwam hij meer onmiddellijk
in contact met de Protestanten; als beheerscher der Middel~
landsche zee was hij ook aangewezen als bestrijder der Turken.
Met voorbeeldigen ijver en toewijding behartigde Philips de
belangen van den staat; maar hij wilde alles persoonlijk doen.
waardoor de groote lijn verloren ging. Bovendien beraadslaagde
hij immer in plaats van te handelen. tot het juiste oogenblik voorbij
was. Vervuld van een hooge opvatting van het koningschap. had
hij sterke absolutistische en caesaropapistische neigingen: niet
alleen de politieke. ook de kerkelijke aangelegenheden zijner
landen wilde hij persoonlijk regelen. niet alleen beschermer. ook
beheerscher der Kerk zijn. omdat deze naar zijn meening nergens
veiliger was dan onder zijn leiding. Hij erkende wel het pauselijk
gezag. maar dit moest zich naar hem schikken. Zoo ontwikkelde
zich steeds meer het staatskerkendom in· zijn landen; hier en in
de algemeene politiek moest hij derhalve herhaaldelijk met de
Pausen in conflict geraken. Maar beiden lieten het nooit tot een
breuk komen. omdat zij elkaar noodig hadden. Het is een onop~
1 W. P r cse 0 t t. Hist. of thc Rcign of Philipp 11. 3 v. Lo. 1859-71. M. Ph i I i P P s 0 n. Westeuropa im Zeitalter Philips 11. Elisabeth u. Heinrichs IV.
B. 1882. - C. Bra t li. Philippe 11. P. 1912. - L. Be r tra n d. Philippe 11
et I'Escoriál; Philippe Il. Une ténébreuse affaire. P. 1925. - P. Her r e.
Papsttum u. Papstwahl im Zeitalter Ph. 11. Lz. 1907.
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houdelijke verwijdering en toenadering. strijd en samengaan.
Zijn zoon. don Carlos. is niet door hem ter dood gebracht. 1
De sterkste protestantsche mogendheid is Engeland onder Elisa~
beth. die overal het Protestantisme steunt.
2°. Onder invloed van Carolus Borromeus werd gekozen de
Dominicaan en vroegere inquisiteur Ghislieri. S. Pius V (156672) 2. de laatste Paus die heilig verklaard is. Eenvoudig en asce~
tisch van levenswijze. was hij brandend van ijver voor de
zuiverheid van geloof en zeden. Persoonlijk goedig. was hij onver~
biddelijk streng als het heil der Kerk zulks vorderde; menschelijk
opzicht. politiek en wereldsche tendenzen waren hem daarbij
geheel vreemd. De H. Stoel werd nu definitief het middelpunt der
reformatie. Al zijn streven was er op gericht. de besluiten van
Trente door te voeren. Daartoe spoorde hij onophoudelijk de
bisschoppen der geheele wereld aan (seminaries. visitatie. synodes.
residentieplicht) en hij trachtte goede bisschoppen te benoemen. Hij
zond hulptroepen tegen de Hugenoten. excommuniceerde koningin
Elisabeth en verklaarde haar vervallen van den troon (1570; de
laatste maal. dat de H. Stoel de afzetting over een vorst uitsprak); hij
vaardigde in scherperen vorm de bulle In Coena Domini uit. waarin
vooral tegen vergrijpen van de wereldlijke macht op kerkelijk gebied.
het staatskerkendom. wordt opgetreden; vandaar dat eeuwenlang
de wereldlijke vorsten tegen deze bulle hebben geprotesteerd.
In Rome zelf. dat van aanzien veranderde. gaf hij persoonlijk het
voorbeeld door hervorming en vereenvoudiging van het pauselijk
hof (hij droeg de kleeren van zijn voorganger af). door toe te zien
op de geestelijken. door het vermijden van iederen vorm van simonie.
Hij ontwikkelde een groote liefdadigheid. De Protestanten in Italië
traden niet als in andere landen openlijk op; zij trachtten langs
geheime wegen hun ideeën te verbreiden. Zij hadden niet veel
succes en die er waren. werden bestreden door de inquisitie. welke
onder Pius V krachtig werkte; in het aangezicht van den brand~
stapel zwoeren de schuldigen bijna allen af. In Rome werden een
twintigtal ketters (geen enkele van Romeinsche afkomst) door de
inquisitie veroordeeld en aan den wereldlijken arm overgeleverd.
Ook op de andere Italiaansche staten hield Pius scherp toezicht
(Venetië. 82 processen wegens geloofszaken. Genua. Mantua.
1 V. Bib I. Der Tod des Don Carlos. W. 1920. Daartegen: F. Ra c h f a h I.
Don Carlos. Kritische Untersuchungen. Fr. i. B. 1921 (Het Schild. 5 (1923).
19). -- 2 Pas tor VIII. 1/'. (1920). - G. G ren t e. S. Pie V. L.S. 1914.
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Savoye), zond er nuntii heen en eischte niet zelden de uitlevering
van ketters, wat dan ook geschiedde, zij het soms na langen
tegenstand. 1
In de omgeving van Pius waren nog twee mannen, in wie zich
de geest der katholieke reformatie op de schoonste wijze open~
baarde: de Hl. Carolus Borromeus en Philippus Nerius.
Carolus (1538-84) 2 was door zijn oom, Pi us IV, op 22-jarigen leeftijd tot
kardinaal verheven en met rijke beneficiën begiftigd. Hoe jeugdig ook, werd hiJ
om zijn aangeboren bestuurstalen ten en onvermoeide werkkracht de ziel der
regeering van Pi us IV en vooral ten opzichte van het concilie van Trente
heeft hij een buitengewoon zegenrijke werkzaamheid ontwikkeld. Na zijn priesterwijding vooral (1563) begon hij een steeds strenger ascetisch leven te leiden en
zijn groote inkomsten voor kerkelijke en liefdadige doeleinden te besteden.
Na den dood van Pius IV wijdde hij zich uitsluitend aan zijn uitgestrekt bisdom
Milaan (2220 kerken, 100 mannen- en 90 vrouwenkloosters, 14 suffragaanbisdommen, zeer verwaarloosde toestanden; verschillende priesters kenden niet
de absolutieformule ), en door de voortreffelijke toepassing van de besluiten van
Trente aldaar is hij "de leermeester der bisschoppen" geworden. Hij hield talrijke
provinciaal- en diocesaan synoden, waar de uiteraard meer algemeene voorschriften van Trente op de bijzondere gevallen werden toegepast en in de
praktijk omgezet; deze synodebepalingen, Acta ecclesiae Mediolanensis, werden
over de geheele wereld verbreid en dikwijls tot model genomen. Zij zijn, evenals
zijn lnstructiones, die een geheeIe pastoraaltheologie vormen, streng en de
rigoristen en Jansenisten beriepen er zich later op voor hun boete- en biechtpraktijken ; men moet hier echter de tijdsomstandigheden in het oog houden:
een scherpe reactie was noodig. Ook richtte hij verschillende colleges en
seminaries op. eveneens modellen voor andere bisschoppen; met groote offers
stichtte hij te Milaan ook een seminarie voor Zwitsersche geestelijken. Zijn
enorme briefwisseling met geheel de wereld (300 foliodeelen) wordt bewaard in
de Ambrosiaansche bibliotheek. Persoonlijk visiteerde hij de meeste parochies.
Krachtig verdedigde hij de kerkelijke rechten tegenover het steeds ingrijpende
Spaansche caesaropapisme. zoodat hij gedwongen was den ban uit te spreken
over den stadhouder Requesens (1573), die daarop het stamslot der familie
Borromeo bezette, de correspondentie van den kardinaal onderschepte enz. Het
was niet een uiting van heerschzucht bij Carolus; een van diens karakteristieke
eigenschappen is integendeel zijn groote onbaatzuchtigheid, waardoor hij zich
geheel voor anderen opofferde. - De encycliek door Pius X bij het derde
eeuwfeest zijner heiligverklaring uitgevaardigd (1910). die eenige voor de
Protestanten minder vleiende uitdrukkingen bevatte, heeft levendige beroering
verwekt 3.
1 A. Be r tol 0 t t i, Martiri del libero pensiero e vittime della S. Inquizitione
nei secoli XVI. XVII e XVIII. R. 1891. - 2 C h. S y I va in, Histoire de
St. Charles Borromée, 3 v. Mil. 1884. - C. 0 r sen i go, Vita di S. Carlo B.,
Mil. 31929; Nederl. vert. door A. Dij k vel d. Voorhout 1929. - L. Ce II ier,
St. Charles B., L.S. 1923. - L. Pas tor, Charakterbilder kath. Reformatoren
des XVI. Jahrh., Fr. i. B. 1924. - Acta Ecd. Mediolanensis ab ejus initiis usque
ad nostram aetatem, opera et studio A. Ratti. 4 v .. Mil. 1890. --- San Carlo B.
nel terzo Centenario della Canonizatione. Mil. 1908-10. - E. W y man n.
Kard. Karl B. in seinen Beziehungen zur alten Eidesgenossenschaft. Stans 1910.
Opera omnia (Instructiones etc.). 5 fol. Mil. 1749. - 3 W. Knud. Om
de Borromaeus-Encycliek. Utr. 1910; Naar het Rijk des Lichts. Utr. 1911.
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Een geheel ander man als de kerkvorst Borromeus was Philippus Nerius 1. de
nog immer populaire volksheilige. de "apostel van Rome" (1515-90). Te
Florence als zoon van een notaris geboren. ging de zeer begaafde jongeman in
1531 naar Rome, om voor God te leven en anderen voor Hem te winnen. doch
zonder eenig vast plan. Hij bezocht zieken. mengde zich op straat onder de
men sc hen om hen door een gemoedelijk of geestig woord op hun godsdienstige
en zedelijke plichten te wijzen. nam hen mee om de 7 kerken te bezoeken,
deed veel goed met het geld. dat hem van alle kanten gegeven werd. In 1551
ontving hij de priesterwijding: spoedig was hij de groote biechtvader en zielenleider van Rome. van geestelijken en leeken. van hoog en laag. Op bepaalde
dagen verzamelde hij in een zaal of kapel eenige leeken (geleidelijk aangegroeid
tot eenige honderden). waar na gebed voordrachten en gesprekken gehouden
werden over geestelijke onderwerpen. kerkelijke muziek gezongen werd
(oratorium); deze leeken verspreidden den goeden geest weer in hun omgeving.
Vooral de jeugd trachtte Philippus te winnen. Ook priesters stelden zich onder
zijn leiding. waaruit later het Oratorium groeide (§ 180, 2°). Dat mannen als
Tarugi en Baronius tot zijn eerste volgelingen behoorden en met hart en ziel
hem bleven aanhangen. bewijst zijn diepgaanden invloed. Hij was een mystieke.
uiterst gevoelige natuur. Onweerstaanbaar werd hij tot God getrokken; dikwijls
geraakte hij in extase en hij moest zich altijd de uiterste moeite geven. dat hem
dit niet onder de H. Mis overkwam en hij haar kon voortzetten. Het denken
aan Gods liefde bracht hem in een verhitten. koortsig en toestand en na zijn
dood bleken door het uitzetten van het hart eenige ribben gebroken te zijn.
Daartegenover staan sommige eigenaardigheden. die ons in het eerst vreemd
aandoen: zijn groote gemeenzaamheid en gemoedelijkheid met het heilige. zijn
gebrek aan uiterlijken eerbied in de kerk. die soms tot slordigheid werd bij
liturgische functies. zijn volgens onze begripnen te familiaire toon in preeken
en gesprekken. zijn grappen en geestigheden. die geheel de stad rondgingen en
opgeschreven en verzameld werden. zijn niet strenge. maar excentrieke boetedoeningen en gedragingen. Hij was ten slotte een echte Italiaan gebleven:
spontaan. geestig. altijd opgewekt. gemoedelijk. toch taktvol ; hij gaf zich geheel
zooals hij was. terwijl iedereen gevoelde. dat hij het goed meende en nooit
zich zelven zocht. Dit alles verleende hem "une puissance de séduction presque
lnfinie" (Bremond). die hij tot het heil der zielen gebruikte. Zeer veel droeg tot
zijn invloed bij de gave der wonderen en de geheel bijzondere inwoning van den
H. Geest. die men hem toeschreef.

Een glorietitel van Pius V is ten slotte zijn bestrijding van den

Islam 2. Deze had onder Soliman II ( 1520-66) zijn macht
geweldig uitgebreid. dikwijls gesteund door Frankrijk. In 1521
werd Belgrado ingenomen. de sleutel tot Hongarije; in 1526 werd
het Hongaarsche leger vernietigd bij Mohács. waar koning Lodewijk sneuvelde. Deze werd opgevolgd door zijn zwager. Ferdinand I van Oostenrijk. den broer van Karel V. maar een gedeelte
van den adel koos Jan Zapolya, den grootvorst van Zevenburgen,
die zich tot vasal van Soliman verklaarde. In 1529 werd Ofen
1 A. Capecelatro. La vita di S. Filippo Neri. 2 v. Mil. 31902. L. Pon n e II e et L. B 0 r d e t. St. Philippe Neri et la société Romaine de
son temps. P. 1929. G. Pas q u e t t i. L'Oratorio musicale in ltalia,
2 N. J 0 r g a.
Gesch. des os manisch en Reiches III. Gotha
Flor. 1906. 1910. - Des I a n d r e s. Pie V et la défaite de !'islamisme. P. 1911. - L.
Ser r a n o. La Liga de Lepanto entre Espana. Venecia y la S. Se de 1570-73,
I-Il. Madrid 1918-20.
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ingenomen en Weenen, echter tevergeefs, belegerd. Na herhaalde
oorlogen bleef Ferdinand slechts in het bezit van een klein gedeelte
van Hongarije; in 1566 veroverden de Turken Szigeth en bleven
een voortdurende bedreiging voor Hongarije en Oostenrijk. Ook Rhodus en de meeste Venetiaansche bezittingen in de
Middellandsche Zee (Corfu, enz.) hadden zij bemachtigd en her~
haaldelijk verwoestten zij de kusten van Italië; in 1570 viel Cyprus.
De plannen van Pius tot een groote katholieke liga mislukten, daar
de vorsten verdeeld waren door tegenstrijdige belangen, doch na
het overwinnen van ongeloofelijke moeilijkheden, wist hij een
verbond tor stand te brengen tusschen Venetië en Spanje, twee
concurrenten, terwijl hij ook zelf geld en schepen ter beschikking
stelde en een algemeen jubilé uitschreef. De christelijke vloot (213
galeien, 30.000 soldaten, 12.900 matrozen, 43.000 roeiers, 1800
kanonnen) onder don Juan van Oostenrijk, den broeder van
Philips 11, behaalde een schitterende overwinning op de Turksche
(222 galeien, 750 kanonnen, 34.000 soldaten, 13.000 matrozen,
41.000 slaven-roeiers) bij Lepanto (7 Oct. 1571 ; rozenkransfeest ).
Door de verdeeldheid der vorsten kon de overwinning niet worden
benut, maar zij was toch het begin van den ondergang der tot
dusver onoverwinnelijk geachte Turksche vloot en ook het moreel
effect was groot.
3°. Gregorius XIII (1573-85) I, Buoncompagni, was langen
tijd professor te Bologna geweest en een groot rechtsgeleerde;
vóór zijn priesterwijding was hij niet onberispelijk van leven,
maar later voorbeeldig en vroom. Hij was een man van krachtig
initiatief, breed van blik, met een goed inzicht in de reëele machtsverhoudingen, beleidvol in de uitvoering. Naast de voortzetting
der reformatie, die tot dusver meest tot Spanje en Italië beperkt
was gebleven, doch nu ook in andere landen doordrong, begon
onder Gregorius de katholieke restauratie, de herwinning van
verloren terrein. De katholieke geest begon door te werken; na de
onophoudelijke verliezen kreeg men weer vertrouwen; vereenigd
stelde men zich tegenover de aanvallen der andersdenkenden, en
hier en daar ging men zelfs tot den aanval over, waarbij de inner~
lijke verdeeldheid van Lutheranen en Calvinisten zeer te stade
kwam. Met verwondering zag men het nieuwe leven ontwaken in
de Kerk, die voor nog geen halve eeuw ten doode scheen
opgeschreven.
1 Pastor IX 1/4,1923.
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Van den beginne af was al zijn aandacht gericht op het door~
voeren van Trente. Tot dat doel schreef hij aan bisschoppen en
vorsten en vermeerderde het aantal nuntiaturen. Onder de nunti
waren verschillende zeer bekwame en ijverige mannen, gevormd in
de school van Borromeus en Pius V; door hen bleef hij van alles
op de hoogte en kon hij meer onmiddellijk ingrijpen. Verschillende
bisschoppen, o.a. Borromeus, droeg hij op, in Italië visitaties te
houden. Zorgvuldig leidde hij de bisschopsbenoemingen, waarvoor
hij een lijst had van geschikte mannen in geheel de wereld. Zijn
grootsche plannen, om Rusland en Zweden met de Kerk te ver~
eenigen door de zending van Possevin S.J. mislukten; eveneens
zijn pogingen, om Elisabeth van den troon te verdrijven, terwijl
ook in Noord-Nederland het Calvinisme de overhand kreeg. Aan
den Bartholomeusnacht draagt hij geen schuld; wel steunde hij,
ofschoon voorzichtig, de Guise's en de katholieke Liga. ZuidNederland en het gewichtige Polen werden voor de Kerk her~
wonnen, terwijl in Duitschland, waaraan hij groote aandacht
wijdde, de omkeer ten goede begon met den hertog van Beieren en
andere katholieke vorsten. Voor dit alles stelde hij ook groote
sommen beschikbaar (aan Frankrijk zond hij 300.000 scudi, aan
den keizer 100.000, aan aartshertog Karel 100.000, Don Juan
50.000, voor Keulen 200.000). Hij was een groot vriend der
Jezuieten, die voor alles en overal gebruikt werden en hun bloeitijd tegemoet gingen; ook de Capucijnen werden door hem zeer
begunstigd. Overtuigd, dat een moreel en wetenschappelijk hoogstaande clerus een levensbelang voor de Kerk is, heeft hij veel
gedaan voor diens opleiding en voor de bevordering der katholieke
wetenschap. Hij doteerde het Collegium Romanum t. de door de
Jezuieten geleide beroemde hoogeschool. naar hem Universitas
Gregoriana genoemd. Hij verzekerde de bestaansmogelijkheid van
het Collegium Germanicum 2, waarmee hij een Hunqaricum
verbond. Verder richtte hij te Rome een college op voor Grieken,
Maronieten, Armeniërs, Ieren, Engelschen (Seminarium martyrum) 3, kweekscholen van uitstekende priesters. Ook in andere
landen bewerkte of ondersteunde hij de oprichting van 23 colleges
en seminaries, die meest in de handen der Jezuieten kwamen.
1 E. Rin a I d i, La fondazione del Collegio Romano. Arezzo 1914. J.
Heil i n g s. Het eeuwfeest van het herstel van het Romeinsch college, Stud. 102
(1924), 132. 2 A. S t e i n h u b e r. Gesch. des Kollegium GermanikumHungarikum in Rom, 2 Bde Fr. 2 1906. - 3 Ca r d. Gas q u e t, A history of the
English College at Rome. Lo. 1920.

306

§ 173. De Pausen van de tweede helft der 16e eeuw.
Tenslotte gaf hij een verbeterd Corpus juris uit, terwijl zijn naam
vereeuwigd is door den Gregoriaansehen kalender 1, die ter ver~
vanging van den Juliaanschen op zijn initiatief werd vastgesteld
en aangenomen (1582; op 4 October volgde terstond 15 October),
door de Protestantsche vorsten echter eerst in den loop van de
18e eeuw. - Door zijn grootsche kerkelijke ondernemingen, door
zijn steun aan katholieke vorsten en zijn milddadigheid ontstond er
echter een financieel tekort; ook de Kerkelijke staat kwam op het
einde van zijn leven in wanorde.
4°. Sixtus V (1586-90) 2, Felice Peretti. was te Montalto
(Ancona) geboren uit zeer eenvoudige familie (in zijn jeugd had hij
varkens gehoed); hij trad in de orde der Franciscanen. maakte naam
als predikant, werd een ijverig lid der strenge hervormingspartij
en een vertrouweling van Pius V. die hem tot kardinaal benoemde;
onder Gregorius was hij op den achtergrond geraakt. Hij is een
geniale krachtnatuur, een geboren heerscher. met grootsche. doch
uitvoerbare ideeën. die hij onverschrokken met ijzeren energie ver~
wezenlijkte. Door de Protestanten is hij lang als de incarnatie van
sluwheid. wreedheid en hebzucht beschouwd, tot Ranke hem in
eere herstelde; van den anderen kant heeft de legende zich van
zijn fascineerende persoonlijkheid meester gemaakt en hem de
verdiensten toegeschreven, van hetgeen voor een deel reeds zijn
voorgangers tot stand hadden gebracht. Als Paus ging hij voort
in hun lijn: de Kerk innerlijk hervormen en het verloren terrein
herwinnen. Een van zijn eerste daden was met krachtige hand orde
scheppen in den Kerkelijken staat, die onveilig werd gemaakt door
talrijke bandieten, met wie adellijke heeren zich verbonden hadden.
Toen hij aan de regeering kwam. had de pauselijke schatkist
slechts schulden; bij zijn dood had hij in den Engelenburcht
4 millioen gouden scudi gedeponeerd. Dit geld was verkregen
gedeeltelijk door zuinige administratie. gedeeltelijk ook door
bedenkelijke middelen: verkoop van ambten en hoog opgedreven
belastingen. Bovendien was hij in staat op grootsche wijze te
werken aan de verfraaiing van Rome. dat wederom een waardige
hoofdstad der Christenheid moest worden. Het Rome der barok,
zooals het tot voor korten tijd nog bestond. dateert grootendeels
van Sixtus: hij verbreedde de straten, bouwde een nieuwe water~
1 J. Ha gen. Die Gregorianische Kalender-Reform. St. a. Maria-Lach 87
(1914). 41. - 2 Pas tor X 1/7, 1926. - A. v 0 n H ü b n e r. Sixte-Quint. 3 v.
P. 1870. - H. Sc h a e p man, Een groot man. Onze Wachter 1871, 1872.
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leiding. richtte obelisken op. o.a. die op het St. Pietersplein 1. Hij
spaarde daarbij niet de antieke monumenten of gaf er een christe~
lijke bestemming aan. De koepel van Michelangelo. in zijn
verheven majesteit. die Rome beheerscht. een beeld van het
vernieuwde pausschap. werd voltooid.
Dan maakte hij het pausschap steeds meer tot middelpunt der
Christenheid. Hij voerde weer in de in onbruik geraakte verplich~
ting der bisschoppen om op bepaalde tijden naar Rome te komen
om verantwoording af te leggen 2. Het getal der kardinalen
bepaalde hij op zeventig. Maar vooral is hij de eigenlijke organi~
sa tor der congregaties. waarmee hij de centralisatie der Kerk
voltooide. Vroeger werden de meer gewichtige aangelegenheden
behandeld in het consistorie. waartoe de Paus op bepaalde tijden
de in Rome aanwezige kardinalen bijeenriep. Maar de consistories
werkten te omslachtig en te langzaam; beter waren congregaties
van kardinalen. ieder met een bepaalden werkkring. Paulus 111 had
reeds de congregatie van het H. Officie of van de Inquisitie
gesticht. Sixtus richtte in de bulle Immensa Aeterni Dei (1587) 15
congregaties op. 8 voor de belangen der geheele Kerk. 7 voor den
Kerkelijken staat. Deze regeling bleef bestaan tot de nieuwe organi~
satie onder Pius X. die echter de hoofdideeën van Sixtus bewaarde 3.
Wat de verhouding tot de verschillende landen betreft: Sixtus
steunde met raad en geld de voortgaande katholieke hervorming in
Duitschland. In Frankrijk was de meest rechthebbende candidaat
voor den troon de protestantsche Hendrik van Navarra. die echter
neiging toonde. om katholiek te worden. De katholieke Liga en
Philips 11 waren tegen hem; Philips werkte zelfs de pogingen tegen
om Hendrik met de Kerk te verzoenen. Had Sixtus hem gesteund.
dan was de kans van Hendrik gering geweest. doch zou Frankrijk
onder het reeds oppermachtige Spanje gekomen zijn. Daarom nam
hij een afwachtende houding aan. die hem door Philips zeer euvel
geduid en door tijdgenooten niet begrepen werd. Toch bleek daarin
juist de wijsheid van Sixtus. Zijn doel was zoowel het katholiek
geloof in Frankrijk te redden (daarom sprak hij in 1585 openlijk
de veroordeeling over Hendrik uit). als dit land als zelfstandigen.
krachtigen staat te doen voortbestaan en daardoor een tegenwicht
1 L. Pas tor. Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance. Fr. i. B. 4/6. 1925;
Sisto V. il creatore della nuova Roma. R. 1922. - J. 0 rba a n. Sixtine Rome.
Lo. 1911; Documenti sul barocco J. R. 1920. - 2 J. Pater. Die bischöfl.
Visitatio liminum. Pdb. 1914. - 3 P. G r a z i ani. Sixte-Quint et la réorganisation
moderne du S. Siège. P. 1906.
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te hebben tegenover Spanje en zoo de onafhankelijkheid van den
H. Stoel te bewaren. Hij zocht een oplossing, die eerst na zijn dood
verwezenlijkt zou worden: de bekeering van Hendrik. - Met
Philips werkte Sixtus samen aan een ander grootsch plan: het
Protestantisme in zijn wortel aantasten door Engeland machteloos
te maken, waar koningin Elisabeth de Katholieken steeds meer
vervolgde, terwijl zij de Calvinisten in Frankrijk en Holland onder~
steunde. Philips rustte de Armada uit, die tegelijk Engeland en
Nederland ten onder moest brengen; Sixtus gaf financieel en steun.
De Armada werd echter door storm grootendeels vernietigd, voordat
zij een aanval had kunnen doen. Engeland had sedertdien de macht
op zee.
Trente had bevolen een zoo zuiver mogelijken VuJgaattekst 1 te drukken,
wat nog steeds niet geschied was. Sixtus stelde een congregatie van kardinalen
en theologen in, die na twee jaar haar werk den Paus aanbood. Sixtus, hiermee
niet tevreden, ging zelf aan het corrigeeren en hield zich vooral aan de Biblia
Lovaniensis van 1547. Het aldus door hem verbeterde exemplaar liet hij drukken:
zelf nam hij de correctie der proeven op zich. In de bulle Aetemus ille (2 Maart
1590), die voor in den nieuwen bijbel gedrukt werd, verklaart hij "ex apostolicae
potestatis plenitudine" deze uitgave voor authentiek en verbiedt alle andere. Sixtus
had noch het geduld noch de technische bekwaamheid voor zulk kritisch werk.
Zijn uitgave is dan ook vol onnauwkeurigheden; men had hem er reeds op
gewezen vóór de druk gereed was, maar hij had er niet naar wiJlen luisteren.
Onmiddellijk na zijn dood echter werd het verbod uitgevaardigd de Vulgata
Sixtina te verkoopen; Clemens VIn liet de verspreide exemplaren opkoopen en
vernietigen. Onder hem verscheen in 1592 de nieuwe, thans nog in gebrUik zijnde
Vulgata. - Reeds in 1590 werd er over gedisputeerd of hier niet een definitio
ex cathedra een dwaling bevat. daar de oorspronkelijke uitgave van Sixtus
niet authentiek kan zijn. zooals de bulle verklaart. maar veel onjuistheden bevat.
Men moet echter opmerken 10. dat de bulle Uitdrukkelijk zegt. dat de Vulgata
Sixtina is: "prout op time fieri potuit emendata", wat veronderstelt. dat er nog
onjuistheden in kunnen staan; 2°. er staan geen onjuistheden in tegen geloof en
zeden en de Paus is alleen onfeibaar in de verklaring. dat een bijbeluitgave geen
dwalingen tegen geloof en zeden bevat; niet. dat zij aan alle eischen der
critiek voldoet; 3°. De bulle is niet wettelijk gepromulgeerd (Pastor. 159 vlg.). In de praefatio van de Vulgata Sixto-Clementina staat: "Sixtus opus tandem
confectum typis mandari iussit .... Quod cum iam esset excussum et ut in lucem
emitteretur. idem Pontifex operam daret. animadvertens non pauca in S. Biblia
praeli vitio irrepsisse. quae iterata diligentia indigere viderentur. totum opus sub
incudem revocandum censuit atque decrevit". De opsteller dezer Praefatio is
Bellarminus. Reeds dikwijls. o.a. bij het proces zijner zaligverklaring in 1753.
heeft men de moeilijkheid gemaakt. dat Bellarminus hier opzettelijk onwaarheid
spreekt. omdat Sixtus nooit het plan gehad zou hebben wegens de drukfouten zijn
uitgave te herzien. Er is echter geen bewijs. dat Sixtus dit plan niet had; wel
1 P. B a u m g art e n. Die Vulgata Sixtina von 1590 und ihre Einführungs~
bulle. Mr. 1911; Neue Kunde von alten Bibeln. Krumbach 1922. - X. Ie
Ba c hel e t. Bellarmin et la Bible Sixto-Clémentine. P. 191 I. - F. A man n,
Die Vulgata Sixtina von 1590, Fr. 1912. - H. H ö p f I, Beiträge zur Gesch.
der Sixto-Klementinischen Vulgata. Fr. 1913. - C. K n e II e r, Die Bibelbulle
Sixtus' V, Z. f. kath. Theo!. 52 (1928). 202.
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zijn er aanduidingen voor het tegendeel (Pastor, 161), zoodat men Bellarminus
moet gelooven, tot de onjuistheid zijner bewering blijkt. .. Praeli vitio" is dan
waar, doch niet de geheele waarheid.

5°. Na de korte pontificaten van U rba n u s VII, G reg 0 r i u s
XIV (profetie van Malachias, § 106,4°), Innocentius IX!,
werd Aldobrandini gekozen, Clemens VIII (1592/1605) 2, stam~
mend uit een voornaam Florentijnsch geslacht. Hij was een vroom
en wijs man, die geheel voortging in de lijn zijner voorgangers.
Het groote feit van zijn pontificaat is, dat hij de absolutie gaf aan
Hendrik IV van Frankrijk (1593). De plannen van Spanje waren
daarmee verijdeld, en zoowel de onafhankelijkheid van Frankrijk
als de katholieke godsdienst aldaar gered. De overwinning
van het Protestantisme in Frankrijk zou een bijna onoverkomelijke
ramp voor de Kerk geweest zijn. Frankrijk, tot dusver door den
burgeroorlog verlamd, kwam nu in de rij der groote mogendheden
en vormde een tegenwicht tegen Spanje. Clemens kon zich los~
maken van Spanje, wiens invloed, ook in het H. College, steeds
drukkender was geworden en een zelfstandige politiek gaan voeren
van evenwicht tusschen de katholieke mogendheden. Frankrijk
zelf ging een rijken opbloei van katholiek leven tegemoet. Een
bewijs voor het stijgend aanzien van den H. Stoel is, dat vooral
door Clemens' medewerking in den vrede van Vervins (1598) de
jarenlange strijd tusschen Frankrijk en Spanje werd bijgelegd. Bij
het jubilé van 1600 kwamen meer dan een millioen pelgrims naar
de Eeuwige stad. Om de twisten tusschen Molinisten en Thomisten
bij te leggen, liet hij de Congregationes de auxiliis houden. Bellar~
minus, Toletus, Baronius benoemde hij tot kardinalen. In 1600
werd op bevel der Inquisitie te Rome G i 0 r dan 0 B run 0 ver~
brand (§ 189). In 1599 werd de doodstraf voltrokken aan
Be a tri c e Ce n s i 3, haar broer en stiefmoeder. Beatrice is geen
tragische heldin, maar een misdadigster, medeplichtig aan den
moord op haar vader; de doodstraf is dus geen justitiemoord van
Clemens, om zich van haar bezittingen meester te maken. Het is
niet zeker, dat de schilderij van Guido Reni haar portret is.
(Pastor 615-19).
1 Pastor X, 501-87. 2 Pastor XI 1/7, 1927. J. Orbaan, Rome
onder Clemens VIII. Den Haag 1920. - 3 J. Rin ier i. Beatrice Censi secondo
i constituti del suo processo, Siena 1909. - C. Ri c c i. B. Cenci. Mil. 1923.
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Het tijdperk van den dertigjarigen oorlog.
1°. Na een regeering van enkele dagen stierf Leo XI en werd
opgevolgd door Camillo Borghese, Paulus V (1605/21) 1. een
canonist. een ernstig man, van streng religieuse richting. Alleen
heeft hij te veel zijn familie begunstigd, die zeer rijk werd en
beroemd om haar paleizen en kunstschatten. Hij kwam in een
ernstig conflict met de republiek Venetië. waar de Senaat de kerk
beheerschte en de godsdienstige toestanden niet gunstig waren.
Kort voor de troonsbestijging van Paulus had een wet het
oprichten van kloosters en kerken. eveneens de schenking, ver~
making of verkoop van onroerende goederen aan geestelijke
personen zonder verlof van den Senaat onder zware straffen
verboden; ook werd het privilegium fori geschonden. Toen de
Republiek weigerde deze wetten op te heffen, sprak de Paus het
interdict over haar uit (17 April 1606; de laatste maal dat dit over
een geheeIe streek geschiedde). Zij bood weerstand en stelde als
staatstheoloog aan den Serviet Paolo Sarpi 2. den (lateren)
geschiedschrijver van het concilie van Trente, die in verschillende
geschriften met groote handigheid haar zaak verdedigde. Sarpi
ontkent niet Uitdrukkelijk het geestelijk primaat des Pausen; daar~
voor was Venetië nog te katholiek. Maar vol hoon voor het paus~
schap bestrijdt hij iedere inmenging der geestelijke macht op
wereldlijk gebied, in den geest van het latere Gallicanisme, Joze~
finisme enz. Zijn geschriften maakten in geheel Europa grooten
indruk en veroorzaakten een levendige polemiek. waaraan van
pauselijke zijde o.a. Bellarminus en Baronius deelnamen. Heimelijk
werkte Sarpi, en niet zonder succes. voor de protestantiseering van
Venetië. Onder strenge straffen verbood de Senaat het interdict
te onderhouden en gelastte voortzetting der godsdienstoefeningen.
De bisschoppen. de meeste geestelijken en monniken volgden dit
bevel op; niet weinig geestelijken weigerden echter en werden
heimelijk ter dood gebracht of moesten vluchten. Ook de Jezuieten,
Capucijnen en Theatijnen weigerden en werden verdreven; de
eersten mochten pas in 1657 terugkeeren. Eerst toen de Paus in
verbinding met Spanje zich tot gewapend optreden gereed maakte
en Hendrik IV van Frankrijk bemiddelend optrad, was Venetië
tot eenige tegemoetkoming bereid en kwam er een overeenkomst
1

-

Pastor XII. 1/ 7 (1927). - 2 Opere di P. Sarpi. 8 v. Verona 1761-{j4.
C. Man f ron i. P. Sarpi e suoi tempi. Ven. 1924.
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tot stand (1609). Uiterlijk gaf het toe: het zou de wetten niet toe~
passen, maar het schonk den Paus geen genoegdoening voor de
overtreding van het interdict. - In den aanvang van den dertig~
jarigen oorlog steunde Paulus krachtig de katholieke partij.
Machtig bevorderde hij wetenschap en kunst; hij voltooide o.a. de
St. Pieterskerk.
2°. Onder Paulus V valt de eerste periode van het Galilei-proces 1. - Galileo
Galilei (1564-1642), professor te Pisa en Padua, later mathematicus van den
groothertog van Toscane, een der grondleggers van de moderne physica, een
groot astronoom en mathematicus, had met den door hem verbeterden, pas door
den Nederlander Lipperhey uitgevonden verrekijker belangrijke sterrekundige
ontdekkingen gedaan, die hem het systeem van Ptolomaeus deden verlaten,
volgens hetwelk de aarde het middelpunt is van het wereldstelsel en
stilstaat, terwijl de zon en de planeten zich om haar bewegen. In zijn Nuntius
Sidereus (1610) aanvaardde hij de opvatting, door den Duitschen kanunnik
Copernicus ontwikkeld (De revolutionibus orbium coelestium, 1543), dat de
zon stilstaat en de aarde draait. Copernicus, zoo meende men, had zijn systeem
als een hypothese opgesteld, om de astronomische berekeningen gemakkelijker
te maken. Hij was wel door verschillende Katholieken en Protestanten
(Melanchton en Luther) bestreden, maar Paulus 111 b.v. had de opdracht van
zijn werk aanvaard. Galilei verdedigde echter het systeem als een onomstootbare
waarheid; al zou deze later blijken, de argumenten, die hij gaf, waren niet juist;
de beslissende zijn eerst later gevonden. Hij werd dan ook door vele vakgenooten
bestreden, doch men verzette zich vooral tegen het nieuwe systeem, omdat men
meende, dat het afbreuk deed aan de philosophie van Aristoteles en aan de
betrouwbaarheid der zinnelijke waarneming; het zou vervolgens vreemd zijn,
dat de aarde, het tooneel van de verlossing en de menschwording, niet het
middelpunt der wereld was en het scheen dUidelijk de H. Schrift te weerspreken.
b.v. "Hij heeft de aarde onbewegelijk gegrondvest" (Par. XVI. 43); "De zon
komt op en gaat onder en keert terug naar haar plaats" (Eccl.us I. 4-6). Josue
sprak: "Zon beweeg u niet tegen Gabaon.... en de zon en de maan stonden
stil, opdat het volk zich op zijn vijanden kon wreken" (Jos. X, 12-14).
Tegenwoordig is men het er algemeen over eens, dat deze woorden niet letterlijk
moeten worden opgevat; dat de gewijde schrijvers in natuurkundige dingen
niet spreken volgens de innerlijke waarheid, doch volgens den uiterlijken schijn,
of zooals de verschijnselen zich aan onze zintuigen vertoonen, gelijk wij thans
nog doen. In een brief aan Castelli O. S. B. en in zijn Istoda e demonstrazioni
intorno alle macchie solad (1613) beantwoordde Galilei in dezen geest de
moeilijkheden. Ook Bellarminus en de andere theologen wisten, dat de H. Schrift
niet altijd letterlijk behoeft te worden opgevat, b.v. in de anthropomorphistische
uitdrukkingen: God wandelt door het paradijs enz. In een brief aan den Carmeliet
1 A. F a var 0, Opere di G.G., 19 t., Flor. 1890---1913. A. M ü II e r,
G.G. und das Kopernikanische Weltsystem. Fr. 1909; Der Galilei-Prozess,
Fr. 1909. - G. W i IJ ems, Die Ga1ileifrage, Trier 1919. - L. Ga r zen d,
L'inquisition et l'hérésie .... A propos de l'affaire Ga1ilée, P. 1921. - L.
C hou pin, Valeur des Décisions doctrinales et disciplinaires du St. Siège,
P. 31928. - Va c a n dar d, Etudes de critique I; D. Th. VI . - P. de
Vregille, D. Ap. 11. - J. Stein, Van G. en zijn tijd, Stud. 85 (1916),392;
De vervalsching-Iegende van het Galilei-proces, Stud. 112 (1929), 85 (tegen:
R. L ä mme I, G. G. im Licht des zwanzigsten Jahrh., B. 1927). - C.
B r i c are lli, Galileo Galilei, R. 1931.
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Foscarini, die G. verdedigde, had Bellarminus aangeraden, de leer van Copernicus
slechts hypothetisch voor te stellen. Was er een afdoend bewijs, dan zou men
kunnen zeggen, dat men tot dusver de H. Schrift niet goed verstaan had;
tot zoolang mocht men van de tot dusver gehouden verklaring der Vaders niet
afwijken. Doch men was zoo vast overtuigd van de waarheid van het oude
systeem, dat door Galilei niet weerlegd was, de Protestanten hadden bovendien
de H. Schrift zoo dikwijls misbruikt, terwijl een leek zich hier begaf op theologisch
gebied, dat zich allerwegen verzet openbaarde. Dat een Dominicaan tegen hem
gepreekt zou hebben volgens den tekst .. Viri Galilaei, quid statis aspicientes in
coelum", is een fabel. Galilei ging zelf naar Rome om zich te verdedigen.
De consultoren van het H. Officie (of van de Inquisitie) verklaarden (24 Febr.
1616), dat de stelling, dat de zon het middelpunt der wereld en onbewegelijk is,
philosophisch dwaas en absurd en formeel kettersch is, als in strijd met de
H. Schrift volgens haar letterlijken zin en de verklaring der theologen; de
tweede stelling, dat de aarde niet het middelpunt der wereld is noch onbewegelijk,
minstens als een dwaling in het geloof. Den volgenden dag, op een vergadering
onder voorzitterschap des Pausen, werd aan Bellarminus opgedragen eerst te
beproeven Galilei op vriendschappelijke wijze van zijn meening af te brengen.
Toen dit mislukte, werd hem verboden de opvatting van Copernicus te verdedigen
en te houden (26 Febr.). Galilei beloofde te zullen gehoorzamen en ging weer
naar Florence terug. 5 Maart sprak de congregatie van den Index een algemeene
veroordeeling uit over de theorie van Copernicus en verbood diens werk .. donec
corrigatur" (d.w.z. op enkele met name genoemde plaatsen moest het heliocentrische stelsel als hypothese in plaats van als these worden voorgesteld) en
alle boeken, die het nieuwe systeem positief zouden leeren, wat tot 1757 van
kracht bleef.
Galilei bleef echter innerlijk zijn overtuiging trouwen publiceerde in 1632
met het Imprimatur van den magister Sacri Palatii, zonder echter de door dezen
vereischte veranderingen te hebben aangebracht, een Dia/ogo sopra i due massimi
sisfemi del mondo, waarin Simplicio met uiterst onnoozele argumenten het oude
systeem verdedigt, zood at zijn tegenstanders het eigenlijk winnen. Galilei werd
voor de Inquisitie gedaagd, doch zeer welwillend behandeld; hij was bevriend met
Urbanus VIII. Hij verklaarde de leer van Copernicus niet innerlijk gehouden
te hebben. 22 Juni 1633 veroordeelde het H. Officie hem tot gevangenisstraf en
om 3 jaar lang éénmaal in de week de 7 boetpsalmen te bidden (wat zijn dochter,
een kloosterzuster, voor hem zou doen); het motief was verdenking van ketterij,
.. als geloofd en gehouden hebbende een valsche leer en in strijd met de
H. Schrift te weten: dat de zon het middelpunt is van het heelal, dat zij niet
beweegt enz.". Op de knieën zwoer Galilei nu zijn dwaling af; het .. E pur si
muove" is een fabel, 100 jaar later ontstaan. Op den dag der veroordeeling
werd zijn straf reeds verminderd: als verblijf wees men hem aan het paleis van
den groothertog te Rome, de Villa Medici; 2 December mocht hij reeds naar
zijn woning te Florence gaan, onder voorwaarde alleen te wonen en geen
menschen te ontvangen, behalve bloedverwanten en vrienden. Later publiceerde
hij nog geschriften.
De kerkelijke of pauselijke onfeilbaarheid komt niet in het gedrang. De
congregatie van den Index kan geen geloofsdecreten uitvaardigen, wel die van
het H. Officie. Maar deze deed dit noch in 1616 noch in 1633. Zij vaardigde
disciplinaire besluiten uit, maatregelen tegen Galilei, ofschoon de motieven
(rationes considerantes) van dogmatischen aard waren; niet echter een doctrinair
decreet, b.v. het is geloofsleer, dat de zon zich beweegt enz. Bovendien: de
Paus heeft de besluiten wel goedgekeurd, doch slechts in forma communi, als
besluiten der congregatie, niet in forma specifica, waardoor zij tot pauselijke
decreten verheven zouden zijn. - De kardinalen bedoelden natuurlijk niet, de
wetenschap te belemmeren, ofschoon het niet te ontkennen valt, dat hun censuur
een beletsel was voor verder onderzoek. Hun fout was, dat zij, te vast overtuigd
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van het oude systeem. meenden. dat hier niet van den letterlijken zin der
H. Schrift mocht worden afgeweken. Het oordeel had moeten luiden (in den
geest van Bellarminus' brief aan Foscarini): zoolang geen dUidelijk bewijs van
het nieuwe systeem gegeven is. moet men zich houden aan den letterlijken zin
der H. Schrift. - Van vervalsching der procesacten is geen sprake.
Onder Paulus V was de inquisitie, behalve tegen Galilei, nog opgetreden
tegen Cremonini, prof. te Padua, averroïst, en Marcantonio de Dominis, a.b.
van Spalato, die met de Kerk brak en naar Engeland vluchtte; in 1617 verscheen
te Londen zijn De republica christiana libri quatuor, waarin hij het primaat
loochent. Zij werkte weinig meer met zware straffen, wijl dit niet noodig was.

3°. Het korte pontificaat van Gregorius XV (Ludovisi; 162123) 1 heeft iets grootseh: de wereld voor de Kerk veroveren, waarvoor de kansen een tijd lang niet ongunstig stonden. Daartoe zocht
hij den vrede tot stand te brengen tusschen Frankrijk en Spanje,
die twistten om het bezit van Veltin (Zwitserland). de verbinding
tusschen Milaan en Tirol. In DuiJ:schland steunde hij krachtig
k. Ferdinand en de katholieke Liga. In 1622 richtte hij de Congregatio de propaganda fide op. een grootsche centrale der geheele
missieactie. voor de gedeelten van Europa, waar de hierarchie ten
gevolge der Reformatie verdwenen was en voor de heidense he
landen. - Urbanus VIII (1623-44; Barbarini) 2 was een zeer ontwikkeld man en een niet onverdienstelijk dichter, een maecenas
van kunst en wetenschap. Hij begunstigde Bernini, den geniaalsten
vertegenwoordiger der barok. Ook hij heeft onophoudelijk gewerkt
om den vrede tusschen de Bourbons en de Habsburgers tot stand
te brengen en dan gemeenschappelijk tegen de Protestanten en
Turken op te trekken, doch al zijn pogingen mislukten. Zijn pontificaat wordt geheel gevuld door den 30 jarigen oorlog en is ten
gevolge daarvan allerongelukkigst geweest, ofschoon grootendeels
buiten zijn schuld (§ 175, 6°). Innocentius X (1644-55; Pamfili)3,
een vroom en ijverig man, begunstigde te veel zijn familie en stond
onder invloed van zijn heerschzuchtige schoonzuster Olympia
Maidalchini. Te vergeefs protesteerde hij tegen den Westfaalsehen vrede. die de verliezen der Kerk bezegelde. Het pausschap
heeft in het vervolg zoo goed als geen invloed meer op de Europeesche politiek. - Innocentius veroordeelde de 5 stellingen van
Jansenius (§ 198, I. 1°).

I

1 Pas tor XIII, 1/7 (1928). 1-224. Pastor XIV (1929). 1-299.
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Pas tor XIII, 225-1057. _

§ 175. De kerk in Duitschland (J 555-1648).
TWEEDE HOOFDSTUK.

DE KERK IN DE ANDERE LANDEN.

§ 175. De Kerk in Duitschland (1555-1648).1
De dertigjarige oorlog.
1°. Na en ondanks den religievrede van Augsburg (1555) had
het Protestantisme aanvankelijk nog aanzienlijke vorderingen
gemaakt. Van de groote wereldlijke gebieden waren alleen Beieren.
Gulik-Kleef en de Habsburgsche erflanden nog in katholieke
handen en vooral in de laatste waren veel Protestanten. De
grootere rijkssteden waren. met uitzondering van Keulen en Aken.
in de macht der Protestanten. Verschillende bisdommen in NoordDuitschland. o.a. Bremen. Maagdenburg. Halberstadt. gingen nog
verloren. terwijl andere ernstig gevaar liepen. omdat de bisschop
of het kapittel of een groot deel der bevolking protestantsch gezind
waren. In den Rijksdag hadden de Protestanten het overwicht.
Het groote gevaar voor de Katholieken was de geest van godsdienstige onverschilligheid. slapheid en moedeloosheid. Canisius
moest als pauselijk gezant de besluiten van Trente aan de bisschoppen meedeelen en op de uitvoering aandringen. Hij en zijn
medestanders verwachtten alle heil van de nauwkeurige doorvoering van Trente. Karel V en zijn opvolgers van het zooveel
mogelijk toegeven aan de Protestanten. K. Ferdinand I (1558/64)
was goed katholiek. maar om de Protestanten te winnen werkte hij
voor den leekenkelk en afschaffing van het celibaat (§ 172. 4°).
M a x i mil i a a n 11 (1564-76) 2 had protestantsche neigingen of
nam tenminste een dubbelzinnige houding aan. Ru dol f 11 (15761612) was een leerling der Jezuieten en goed katholiek. maar niet
1 Nuntiaturberichte aus Deutschland. nebst ergänz. Aktenstücken. 2. Abt.
1560-72. hrsg. v. d. hist. Komm. der kais. Akad. d. Wiss. z. Wien. W.
1899 vlg.; 3. Abt. 1572-1585. hrsg. v. kgl. preuss. hist. Institut z. Rom.
S. 1892 vlg.; 4. Abt. 17 Jahrh .• 1628-35, B. 1895 vlg. - Nuntiaturberichte
aus Deutschland 1585-93. hrsg. v. d. Görresgesellschaft, Pdb. 1895 vlg. Janssen IV-VIII. Ranke, Kaser. Brandi, blz. 166; Pastor VI-XIV.
- B. D u h r, Gesch. der Jesuiten in den Ländern Deutscher Zunge J, 11; Die
Jesuieten an den deutschen Fürstenhöfen des 16 Jahrh .• Fr. 1901. - M. Rit ter.
Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenreformation u. d. 30 j. Krieges
(1555-1648),3 Bde Stuttgart 1889-1908. - S. Riezler, Gesch. Bayerns V.
VI. Gotha 1902-03. - O. Bra u nsb erg e r. Pius V u. die deutschen
Katholiken. Fr. i. B. 1912. - G. Con sta n t. Concession à l'Allemagne de la
communion sous les deux espèces. P. 1923.
2 V. Bib I. Maximilian 11, der rätselhafte Kaiser. Dresden 1929.
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in staat om krachtig op te treden. Zoo kon men omstreeks 1570
het aantal Prot. op 7/ 10 der bevolking schatten en het gevaar was
niet denkbeeldig, dat geheel Duitschland voor de Kerk verloren
zou gaan. Doch op dat moment was de keer ten goede reeds
gekomen. Het Protestantisme verzwakte door onderlinge verdeeld~
heid van Lutheranen en Calvinisten en wat nog belangrijker was:
de kath. hervorming begon vruchten te dragen. Deze was reeds
in de 40er jaren begonnen door de werkzaamheid van de Jezuieten,
met name van Canisius. Hun diensten werden gebruikt door den
voortreffelijken b. van Augsburg, Otto Truchsesz (t 1573), den
eersten bisschop, die zich aan de hervorming wijdde; hij droeg
hun de universiteit van DilIingen over (1563). In 1549 waren zij
aan de Beiersche landsuniversiteit Ingolstadt geroepen en ver~
kregen grooten invloed op de hertogen A I b r e c h t V (1550-79)
en W i I I e m V (1579-97), die jarenlang de groote steun der
Katholieken in Duitschland geweest zijn. Krachtens het reformatie~
recht (cujus regio ilIius et religio), dat tot dusver bijna alleen door
protestantsche vorsten was toegepast, van katholieke zijde het
eerst door Dernbach, vorst~abt van Fulda (1571), begonnen de
Beiersche hertogen de Protestanten te verwijderen en omstr. 1575
was Beieren weer geheel katholiek. Hun voorbeeld spoorde ook
andere katholieke, vooral geestelijke, vorsten aan tot krachtig
optreden en zij kwamen de bedreigde gebieden te hulp. Een
krachtige invloed was ook uitgegaan van den pauselijken legaat
Commendone (1566), doch van beteekenis was vooral het optreden
van P. Gregorius XIII, die zijn bijzondere aandacht aan Duitsch~
land wijdde. Hij gaf nieuw leven aan de door Pius V opgerichte
congregatie van kardinalen voor de Duitsche aangelegenheden
( 1573), richtte vaste nuntiaturen op (keizerlijk hof. Keulen, Graz),
waaraan voortreffelijke prelaten verbonden werden, greep op
critieke momenten in door tijdelijke nuntii, bemoedigde de bis~
schoppen en vermaande hen tot visitatie, terwijl uit het Collegium
Germanicum en de Jezuietencolleges in Duitschland voortreffelijke
priesters en kloosterlingen voortkwamen. Zoo groeide een nieuwe
generatie op van ijverige priesters, die de plaats innamen van de
wereldschgezinde en haIf~protestantsche kanunniken en bisschoppen.
CIemens VIII werkte voort in denzelfden geest. Overal kregen de
Jezuieten colleges. Zoo werden successievelijk in katholieken geest
hervormd en bleven in het vervolg in hoofdzaak katholiek: van de
wereldlijke gebieden a. Beieren, b. De Habsburgsche erflanden:
Tirol. (onder aartshertog Ferdinand, 1564-95), Opper~ en Neder316
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Oostenrijk. (waar de Prot. talrijk waren en godsdienstvrijheid
hadden. doch tijdens Rudolf 11 een sterke katholieke partij onder
KlesI. sedert 1598 a.b. van Weenen. aan de katholiseering werkte).
Inner-Oostenrijk 1 (Stiermarken. Karinthië. Krain. onder aartshertog Ferdinand 11. 1595-1637; de universiteit van Graz aan de
Jezuieten); in Bohemen. Moravië en Hongarije maakte de kath.
hervorming voortgang. evenals c. in het markgraafschap BadenBaden. terwijl d. Gulik-Kleef gevaar liep na den dood van den
kath. hertog Jan Willem (1609)2. Van de grootere geestelijke
vorstendommen: na Augsburg : Würzburg. Bamberg. Salzburg.
Straatsburg. Trier. Mainz. Keulen. Paderborn. Munster. Osnabrück. Hildesheim. Fulda. Breslau. die allen gevaar hadden geloopen
of een sterke prot. bevolking hadden. Vooral in Keulen 3 had
groot gevaar gedreigd (1580-83) . De a. b.. tevens keurvorst.
Gebhard Truchsesz. was tot het Prot. overgegaan en in het huwelijk getreden. doch wilde zijn bisdom behouden. Niet alleen het
Katholicisme in geheel Rijnland en Westfalen liep daardoor
gevaar. doch de terugslag zou zich ook in de Nederlanden en
Frankrijk hebben doen gelden. Maar het kapittel en de stad Keulen
boden tegenstand; P. Gregorius trad snel en beslist op en toen
vermaningen niet baatten. zette hij Gebhard af en benoemde hertog
Ernst van Beieren. die gesteund door zijn broeder Willem en
Farnese. den stadhouder der Nederlanden. Gebhard wist te verdrijven. Ernst was tegelijk bisschop van Freising. Hildesheim. Luik.
Munster en Keulen. een misstand. die door den Paus getolereerd
werd. omdat alleen een machtige kath. bisschop zich zou kunnen
handhaven. Zijn persoonlijk leven was niet zoo voorbeeldig. doch
afval tot het Prot. was niet te vreezen en hij begunstigde de kath.
reformatie. waarin de Jezuieten en Capucijnen een groot aandeel
hadden. Om haar te bevorderen. werd te Keulen in 1585 een
nuntiatuur opgericht. ook voor de omliggende gebieden (Bonhomini. Ottavio Mirto Frangipani).
2°. Zoo bood Duitschland in 1600 een geheel ander beeld dan
een halve eeuw vroeger. De leiders der Katholieken waren nu de
beide Jezuietenleerlingen hertog Maximiliaan van Beieren (15971651) en aartshertog Ferdinand 11 van Stiermarken. de latere
1 J. Los e r t h. Gesch. der Reform. u. Gegenref. in den innerösterr. Ländern
im 16 Jh .. Stuttg. 1898. - G. L 0 e s c h e. Gesch. des Protestantismus im vormaligen u. im neuen Oesterreich. W. 3 1930. - 2 H. F 0 r st hof f. Rheinische
Kirchengeschichte I. Die Reformation am Niederrhein. Essen 1929. - L. KeIl e r.
Die Gegenreform. in Westphalen u. am Niederrhein. 3 Bde Lz. 1881-95. 3 M. Lossen. Der Kölnische Krieg. 2 Bde Lz. 1882-97. P. Weiler,
Die kirchl. Reformtätigkeit im Erzbistum Köln 1585/1615, 1931.
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keizer, achterkleinzoon van Ferdinand I. De versterking echter
der Kath., het feit, dat zij bij de rechtsverkrachtingen der Prot. niet
meer rustig toezagen, en ook zelf het jus reformandi toepasten,
verwekte bij de Prot., vooral bij de Calvinisten. een hevige verbittering, die ten slotte leidde tot den dertigjarigen oorlog (161848) 1. Deze heeft aanvankelijk meer het karakter van een godsdienstoorlog. ofschoon politieke machtskwesties der vorsten er ook
een rol in spelen; later werd het een politieke oorlog.
Een jarenlange spanning was eraan voorafgegaan. De eerste
aanleiding was. dat in de rijksstad Donauwörth de Kath. in strijd
met den religievrede van Augsburg door de Prot. werden onderdrukt. Na herhaalde vermaningen sprak de keizer den rijksban
over de stad uit; met de voltrekking werd belast hertog Maximiliaan van Beieren, die haar bezet hield (1607). Dit bracht de
tot dus ver verdeelde Lutheranen en Calvinisten tot elkander. Op
den rijksdag van Regensburg (1608) eischten zij. dat de godsdienstvrede van Augsburg bevestigd zou worden en dat de Katholieken zouden berusten in den afstand van de hun sedert 1555
ontnomen bezittingen; deze echter eischten restitutie daarvan.
Onder leiding van den calvinistischen keurvorst Frederik IV van
de Palts. sloten nu eenige prot. vorsten de Unie van 1608 met
goedkeuring van Hendrik IV van Frankrijk. die de macht der
Habsburgers wilde breken. Als defensief verbond sloten Maximiliaan van Beieren. de drie geestelijke keurvorsten. 7 geestelijke
vorsten en hertog Ferdinand II de kath. Liga (1609), die aansluiting zocht bij den Paus en bij Spanje. Oe oorlog was reeds bijna
uitgebroken door den strijd om de erfenis van het hertogdom GulikKleef (1609-14), waarbij godsdienstige belangen een rol speelden.
Na het kinderloos overlijden van Jan Willem wisten van de talrijke
praetendenten zich te handhaven Jan Sigismund van Brandenburg en
Wolfgang van Palts-Neuburg. beiden protestant. die het hertogdom
verdeelden. Wolf gang werd katholiek. wat voor het Katholicisme
aan den Neder-Rijn van groot belang was. Een nadere aanleiding
vormden de verwikkelingen in de Habsburgsche landen. K. Rudolf
was niet meer geheel toerekenbaar en daarom hadden de aartshertogen in een geheim familieverdrag zijn broeder Matthias (die
1 J. Sc h m i d 1 i n•. Die kirchl. Zustände in Deutschland vor dem 30 j. Krieg.
Fr. i. B. 1908. - A. Gin del y. Gesch. des Dreissigjährigen Krieges. 4 Bde
Praag 1869-80. - O. Klop p. Der Dreissigjährige Krieg bis zum Tode
Gustav Adolfs 1632. 3 Bde Pdb. 1891-96. - G. D r 0 y sen. D. Zeitalter d.
30 j. Krieges. B. 1893. - F. Hu r ter. Gesch. Ferd. 11. 11 Bde Schaffhausen
1850---64.
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ook in ons land een rol gespeeld had) tot hoofd van het huis
benoemd (1606). Rudolf wilde zich hierbij niet neerleggen en er
ontstond een openlijke strijd tusschen beide broeders. Matthias
zocht steun bij de prot. edelen in Oostenrijk, Hongarije en Moravië
en gaf hun groote concessies, waardoor Rudolf gedwongen werd
hem deze landen af te staan (1609). Dit gaf ook den Protest. in
Bohemen moed en om dit land niet te verliezen, vaardigde Rudolf
den Majesteitsbrief uit (1609), die aan alle inwoners van Bohemen
de vrijheid gaf de Boheemsche belijdenis (van 1575; een vermen~
ging van hussietische, luthersche en calvinistische elementen) te
volgen en den drie standen der heeren, ridderschap en koninklijke
steden toestond op hun gebied kerken te bouwen. Een kort daarop
volgend" Vergelijk" strekte dit recht ook uit tot de onderdanen der
koninklijke goederen, onder welke de Prot., in tegenstelling met de
Kath., ook de gebieden der geestelijke vorsten rekenden. Dit alles
versterkte het Prot. in de Habsburgsche landen en indirect in het
geheeIe rijk. Na den dood van Rudolf werd Matthias keizer
( 1612-19), die de opvolging in de Oostenrijksche erflanden ver~
zekerde aan zijn neef Ferdinand van Stiermarken.
De strijd begon in Bohemen, waar de Prot. in strijd met den
Majesteitsbrief een kerk bouwden op het gebied van den a.b. van
Praag en op dat van den abt van Braunau. Toen k. Matthias op
beider protest de eerste kerk liet afbreken, de tweede sluiten, kwamen
de protestantsche standen in verzet. Onder aanvoering van
Matthias van Thurn maakten zij zich meester van het slot van Praag,
wierpen de keizerlijke stadhouders uit het venster en verdreven den
aartsbisschop en de Jezuieten (23 Mei 1618). De protestantsche unie
zond hulptroepen en weldra had de opstand zich over geheel
Bohemen verbreid. Gelukkig stierf de zwakke Matthias en werd
opgevolgd door den diep~godsdienstigen, krachtigen en moedigen
Ferdinand 11 van Stiermarken (1619-37). De opstandige
Bohemen weigerden hem echter als koning te erkennen en boden
de kroon aan aan Frederik V, den calvinistisch en keurvorst van
de Palts (Aug. 1619; "de winterkoning", een bloedverwant van
Maurits van Oranje). De toestand was uiterst kritiek, daar de
Protestanten in Oostenrijk zich ook bij die van Bohemen aansloten
en Ween en bedreigden en Frederik gesteund werd door den Calvi~
nistischen grootvorst van Zevenburgen, Bethlen Gábor. Ferdinand
vond echter geldelijke ondersteuning bij Paulus V en hulp bij de
Liga, wier troepen onder Maximiliaan van Beieren en Tilly op den
Witten Berg (bij Praag) aan Frederik een verpletterende neder~
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laag toebrachten (1620). Ook Ferdinand paste in Bohemen 1 en
de Oostenrijksche erflanden het reformatierecht krachtig toe; de
katholizeering was trouwens ook een quaestie van staatsbelang.
daar de Protest. tot opstand waren overgegaan. De predikanten.
in verschillende landen ook de edelen en burgers. moesten katho~
liek worden of emigreer en. protestantsche ambtenaren werden
afgezet. De met geweld doorgevoerde katholizeering maakte in
den beginne natuurlijk wel uiterlijke bekeeringen. maar daar zij
samenging met innerlijke reformatie. wekte zij toch een krachtige
katholieke gezindheid. - Maximiliaan van Beieren ontving de
Opper~PaIts en de keurvorstenwaardigheid, de protestantsche Unie
werd ontbonden. Doch ook de keurvorst van Saksen en andere
protestantsche vorsten verkregen uitbreiding van gebied en andere
voordeelen. Daarmee eindigde het Duitsche tijdperk van den
oorlog (1618-23); de vrede in Duitschland leek hersteld.
3°. Dit was echter in strijd met de plannen van kardinaal
Rïchelieu, die sedert 1624 de macht in Frankrijk in handen had. Hij
zette de politiek van Frans I en Hendrik IV voort: Frankrijk tot
de eerste mogendheid van Europa maken en daarom de macht der
Habsburgers. die in Duitschland en Spanje regeerden en dikwijls
samengingen. vernietigen. Tot dat doel schrok hij niet terug voor
een bondgenootschap met de Protestanten en de Turken en
offerde hij het heil der Kerk op aan de grootheid van zijn land.
Het herstel van den vrede in Duitschland zou een versterking van
de macht der Habsburgers beteekenen en daar dit tot iederen prijs
voorkomen moest worden. riep hij alle vijanden van de Habs~
burgers te wapen. Richelieu heeft namelooze ellende over Duitschland en Europa gebracht en hij is een der hoofdschuldigen, dat
het Katholicisme in Duitschland niet de zege behaald heeft. die
het een tijd lang op het punt stond te bevechten. Aanvankelijk
trad hij nog niet openlijk op. doch in den Neder~Saksisch-Deen~
schen oorlog (1625-29). waaraan de graaf van Mansfeit, de
Neder~Saksische kreits. de hertogen van Meckienburg. Christiaan
van Denemarken e.a. deelnamen om den "winterkoning" te her~
stellen en zich in het bezit van de Noord~Duitsche bisdommen te
stellen, steunde hij dezen. Overal zegepraalden echter de troepen
der Liga onder Tilly en die des keizers onder Wallenstein 2 en
bij den vrede van Lübeck (1629) waren de keizer en de Liga
1 J. H 0 II man n, Acta s. Congr. de Propaganda fide res gestas bohemicas
illustrantia (1622-23), I, Praag 1923. - 2 L. Ranke. Gesch. Wallensteins,
Lz. 1869. - H. v. Sr bik. Wallensteins Ende, W. 1920.
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meester over Noord-Duitschland. Het Protestantisme was machteloozer dan na den slag bij Mühlberg en de mogelijkheid scheen
geopend. dat Duitschland weer grootendeels katholiek zou
worden. Om dit voor te bereiden vaardigde Ferdinand het
restitutieëdict uit (1629). waarbij aan de Katholieken alle hun
sedert 1555 onrechtmatig ontnomen goederen werden teruggegeven
(o.a. 2 aartsbisdommen. 12 bisdommen. ongeveer 500 kloosters.
stiften. kerken enz.) en de godsdienstvrede van Augsburg alleen
voor de Lutheranen geldig verklaard werd. Met de uitvoering werd
een begin gemaakt. Juridisch was het edict onaanvechtbaar. maar
verstandig kan men het moeilijk noemen. Het bracht alle tegenstanders der Katholieken en des keizers weer te samen: de
bezitters der geestelijke goederen. de Protestanten in Duitschland
en elders. die de overwinning van het Katholicisme vreesden.
Richelieu. die bij de vergrooting der keizerlijke macht niet rustig zou
toezien. terwijl ook sommige katholieke vorsten in Duitschland.
o.a. de Wittelbachers. een te groot overwicht des keizers duchtten
en niet tevreden waren met het aandeel in de geestelijke goederen.
dat hun geschonken werd. daar bij de Liga de godsdienstige
gedachte begon plaats te maken voor machts-interessen.
4°. Onder de leuze de protestantsche belangen te verdedigen en
den hertog van Mecklenburg in zijn gebied. dat aan Wallenstein
gekomen was. te herstellen. landde Gustaaf Adolf, koning van
Zweden. met 13.000 man in Pommeren (24 Juni 1630; Zweedsche
oorlog. 1630-35) . Hij was een der grootste veldheeren van
zijn tijd. Zijn hoofddoel was machtsuitbreiding en economisch
voordeel voor zijn land: meester worden van de Oostzee en een
groot Scandinavisch rijk stichten; hij zag echter in den oorlog ook
wel een verdediging van het Protestantisme. waarop hij door
afkomst en alle omstandigheden was aangewezen (§ 180. 1°). Dat
echter de politiek de hoofdzaak was. gevoelden instinctief de
protestantsche keurvorsten van Brandenburg en Saksen. die hem
zeer ongaarne zagen komen en eerst later. half gedwongen. zich
bij hem aansloten. Gustaaf was aangemoedigd door Richelieu. die
22 Jan. '31 een alliantie met hem sloot. waarbij Frankrijk voor de
eerste 5 jaar een subsidie van een millioen. voor de volgende van
300.000 livres zou geven. Dit verbond sloot een ernstig gevaar
voor het Katholicisme in en P. Urbanus VIII had alle moeite
gedaan om het te verhinderen. Richelieu deed het daarom voorkomen. dat het doel was de machtsuitbreiding van den Keizer aan
de Oostzee tegen te gaan. en hij bedong. dat Gustaaf de rechten
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der Katholieken in de te veroveren gebieden zou eerbiedigen. De
Liga en de keurvorsten wilden den keizer alleen steunen. als hij
Wallenstein. die een waar despotisme uitoefende. ontsloeg. wat
Ferdinand toegaf (1630). Aan het hoofd der troepen van den
keizer en de Liga. die als afzonderlijke legers bestaan bleven. werd
Tilly geplaatst. die Maagdenburg innam (1631) en Saksen binnendrong. maar door de verbonden Zweedsche en Saksische legers
bij Breitenfeld verslagen werd (1631). Ook andere protestantsche
vorsten sloten zich bij Gustaaf aan. die Zuid-Duitschland veroverde en daardoor meester was van bijna drie vierden van
Duitschland. In den uitersten nood riep Ferdinand Wallenstein
weer te hulp. die bij Lützen verslagen werd. waar Gustaaf Adolf
echter sneuvelde (1632). Na de vermoording van Wallenstein.
die een verraderlijke rol speelde (1634). kwam Ferdinand. de zoon
des keizers. aan het hoofd der troepen. die met behulp van een
Spaansch en Beiersch leger de Zweden en hun Duitsche bondgenooten bij Nördlingen een beslissende nederlaag toebracht. Bij
den vrede van Praag (1635) tusschen Saksen en later de voornaamste protestantsche Duitsche vorsten en den keizer. moest deze
het restitutie-edict practisch intrekken. ofschoon dit niet uitdrukkelijk gezegd werd.
5°. Het laatste gedeelte van den 30- jarigen oorlog is een zuiver
politieke strijd van Frankrijk tegen de Habsburgers in Duitschland
en Spanje. Richelieu nam nu actief deel aan den oorlog tegen den
keizer. sloot een verbond met de Hollanders en verklaarde ook
Spanje den oorlog (1635). Op gruwelijke wijze werd Duitschland
door de Fransche en Zweedsche legers verwoest. tot te Munster in
1648 de vrede gesloten werd. die voor lange jaren de politieke en
godsdienstige verhouding bestendigde. De keizer en Spanje hadden
de nederlaag geleden. De schadeloosstellingen en compensatie's
voor Zweden. Frankrijk en andere vorsten kwamen grootendeels
tot stand met geestelijke goederen (Frankrijk behield de veroverde
bisdommen Metz. TouI. Verdun en een deel van den Elzas). Het
Zwitsersche Eedgenootschap en de Republiek der Vereenigde
Nederlanden. wier onafhankelijkheid tevens door Spanje werd
erkend. werden officieel van het rijk afgescheiden verklaard. Alle
rijksvorsten en vrije rijkssteden verkregen volledige souvereiniteit.
Daarmee was de macht der Habsburgers gebroken: het keizerschap was nog slechts een naam. Ook het Duitsche rijk. in tallooze
staatjes verdeeld. bestond als politieke eenheid niet meer; Frankrijk en Zweden hadden voorloopig het overwicht in Europa. Wat
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de godsdienstige verhoudingen in Duitschland betreft a. de godsdienstvrede van Augsburg werd ook tot de Calvinisten uitgestrekt.
b. het reservatum ecclesiasticum (§ 162) bleef van kracht. maar als
normaal jaar gold 1624. Ook het ius reformandi (met enkele verzachtingen) bleef gehandhaafd. doch de minderheden. die voor
1624 bestonden. moesten geduld worden. Van den Westfaalschen
vrede bleven uitgezonderd de Oostenrijksche erflanden en een deel
van Silezië. waar uitsluitend het Katholicisme geduld werd. - De
verhouding van Katholicisme en Protestantisme in het Duitsche
rijk was dus ongeveer. zooals zij vóór het uitbreken van den 30jarigen oorlog was en is sindsdien ongeveer dezelfde gebleven (bijna
twee vijfde katholiek).
De zware verliezen. die de Kerk in 130 jaar geleden had. werden
officieel erkend. De pauselijke vertegenwoordiger. Fabio Chigi.
had uit alle macht de groote concessies aan de Protestanten tegengewerkt. doch tevergeefs. De Duitsche Katholieken ontvingen niet
den minsten steun van Frankrijk. dat uitsluitend op eigen politiek
voordeel bedacht was. P. Innocentius X verklaarde in de bulle Zelo
domus Dei de voor de Kerk nadeelige artikelen voor ongeldig. maar
tevoren hadden de vorsten reeds een eventueel protest afgewezen.
De verschrikkelijke oorlog had de bevolking van Duitschland bijna
tot op de helft verminderd. het land arm gemaakt en politiek geheel
machteloos ten opzichte der naburige volkeren. de cultuur vernietigd. Eerst na lange jaren zou het zich langzaam herstellen. Dit
alles werkte natuurlijk ook belemmerend op de godsdienstige ontWikkeling. - Alle vereenigingspogingen tusschen Katholieken en
Protestanten waren nu ten einde; zij zouden nog langen tijd als
bijna twee afzonderlijke volkeren tegenover elkander staan. Het
eerst van protestantsche zijde opgestelde systeem van de heerschappij der vorsten over godsdienst en geweten (cu jus regio. illius
et religio) werd nu definitief bezegeld. - De internationale positie
der Pausen, die in de M. E. niet alleen de leiding hadden in godsdienstig-moreele aangelegenheden, maar ook in de Europeesche
politiek minstens een machtige stem hadden. was in de 16e reeds
diep geschokt. Nu wordt met den Paus absoluut geen rekening meer
gehouden; de politiek oriënteert zich uitsluitend naar wereldlijke
belangen.
6°. Men heeft er P. Urbanus VlD (1623-44) 1, onder wien de beslissende
1 A. L e man, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la maison
d'Autriche de 1631 à 1635, P. 1920. - J. M ü 11 e r, Das Friedenswerk der
Kirche in den letzten drei Jahrh .• 2 Bde B. 1927. - Pastor XIII, 16 vlg.
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periode van den dertigjarigen oorlog valt. dikwijls een verwijt van gemaakt. dat
hij uit te groote sympathie voor Frankrijk en uit vrees voor een OostenrijkschSpaansche overmacht. de zaak des keizers niet voldoende gesteund zou hebben.
waardoor hij mede aansprakelijk zou zijn voor de nederlaag der Katholieken.
Men heeft zelfs beweerd. dat hij Richelieu en de Protestanten begunstigd zou
hebben. Nieuwere onderzoekingen (Leman, Pastor) hebben echter aangetoond.
dat Urbanus, ofschoon hij zich door Richelieu heeft laten misleiden en het
gevaar voor het Katholicisme in Duitschland onderschatte, over het algemeen
een correcte en de eenige mogelijke houding aangenomen heeft. Altijd heeft
hij er naar gestreefd als Paus de katholieke belangen te verdedigen en als
vader der Christenheid boven de politieke partijen te staan. Daarom heeft
hij herhaaldelijk den keizer en de Liga finantiel.'I gesteund en immer de
bondgenootschappen van Richelieu (en later van Mazarin) met de Protestanten
afgekeurd en getracht ze te verbreken; daarom heeft hij telkens opnieuw.
ondanks alle mislukkingen, er naar gestreefd den vrede tusschen de katholieke
vorsten tot stand te brengen en hen tot een kruistocht tegen de Turken
op te roepen. Maar hij kon zich moeilijk zonder meer bij de Habsburgers
aansluiten. bij wie. vooral bij de Spaansehe. behalve godsdienstige. ook politieke
motieven een groote rol speelden. Het was geen zuivere godsdienstoorlog.
Tegen Richelieu, die een bondgenoot der Hollanders was, steunde Spanje de
Hugenoten in Frankrijk. In het leger van Wallenstein waren meer Protestanten
dan Katholieken. Onvoorwaardelijk heeft Urbanus immer de Liga gesteund.
Bovendien was het steeds de politiek des Pausen geweest het evenwicht te
bewaren tusschen de katholieke machten. om een overheersching van den
H. Stoel te voorkomen. die zeker niet denkbeeldig geweest zou zijn bij een
volkomen overwinning der Habsburgers. De Spaansche waren van oudsher zeer
caesaropapistisch opgetreden in Spanje en in Italië; ook k. Ferdinand handelde
zeer eigenmachtig bij kerkelijke benoemingen, en bij de uitvaardiging en uitvoering van het restitutieëdict. dat toch uitsluitend over geestelijke goederen
ging, was Urbanus zoo goed als niet erkend. Ook was Urbanus ontevreden.
dat in den erfopvolgingsoorlog om Mantua (1627-33) Ferdinand en Philips 111
partij kozen tegen den meest rechthebbenden candidaat. den hertog van Nevers.
die door hem en Frankrijk ondersteund werd. De inname en plundering van
Mantua door de keizerlijke troepen (1630) deed met schrik denken aan den
Sacco di Roma. - Van den anderen kant was het voor Urbanus gevaarlijk
Richelieu te excommuniceeren en zich openlijk bij de Habsburgers aan te sluiten.
waartoe deze alle moeite aanwendden. Want Richelieu dreigde in dat geval
Frankrijk van Rome los te maken en hij zou zeker in staat geweest zijn dit
te beproeven. Overigens trad Richelieu handiger op tegenover den Paus dan
de Duitsehers en Spanjaarden; meesterlijk wist hij aan zijn ondernemingen een
schijn van recht te geven. - Zoo kon Urbanus niet veel anders doen dan lijdelijk
toezien. terwijl al zijn vredespogingen ijdel bleven.
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1

10 • Het Calvinisme was tegen de verdrukking in gegroeid. Het
had talrijke aanhangers onder den adel; het volk was in zijn overgroote meerderheid gehecht aan het oude geloof. dat geheel vergroeid was met zijn leven en tradities. doch onwetend op religieus
1 H. H a u ser. Les sourees de J'Hist. de France au XVII.' s. (1490-1610).
lIl. IV, P. 1912; 1916. - Pastor VI-XIV. - Goyau. Hist. rel. de la
nation française. - H. H a u ser, Les guerres de religion et la prépondérance
espagnole. P. 1929.
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gebied. Bij de hoogere geestelijkheid, door de regeering benoemd,
als ook bij de lagere en reguliere ontbrak het aan ijver. Sommige
bisschoppen waren zelfs calvinistisch gezind; in 1563 werd over
7 om deze reden door Pius IV de afzetting uitgesproken, welke
echter niet kon worden doorgevoerd. De Jezuieten werden zooveel
mogelijk door Parlement en Sorbonne, vooral uit Gallicaansche
motieven (gehoorzaamheid aan den Paus), geweerd; toch konden
zij hier en daar colleges oprichten. Doch het Calvinisme werd vooral
gevaarlijk, toen het zich na den dood van Hendrik 11 (1559) steeds
meer tot een politieke macht begon te ontwikkelen, die een staat
in den staat vormde en de gruwelijke Hugenotenoorlogen (156298) 1 ontketende, die tegelijk een godsdienstig en een politiek
karakter droegen. Het was een strijd om den godsdienst en om de
macht, in een periode, dat de zwakke koningen niet voor hun taak
berekend waren.
Hendrik 11 liet 3 minderjarige kinderen na, den lateren Frans 11,
Karel IX en Hendrik 111. Frans 11 (1559-60), gehuwd met Maria
Stuart, stond geheel onder den invloed van hertog Frans de Guise,
den oom van Maria, en van zijn broeder, kardinaal Karel, a.b. van
Reims. Overtuigde Katholieken, waren zij voor een krachtig
optreden tegen de Calvinisten, die hun leiders vonden in hun
geloofsgenooten, de Bourbons: Lodewijk de Condé en Antoon
van Navarra en admiraal Caspar de Coligny 2, naijverig op de
macht der Guises. (§ 166, 2°). Zoo vereenigde zich alles, wat
calvinistisch was en ontevreden over den politieken toestand,
tegen de katholieke Guise's; religieuse en particuliere motieven,
onder het voorwendsel van religie, werkten samen. De samen~
zwering van Amboise (1560), onder leiding van Condé, om de
Guise's tot val te brengen, mislukte. Toen kort daarop Frans 11
stierf, kwam de 11 ~jarige Karel IX (1560-74) aan het bewind,
die onder het regentschap stond van zijn moeder, Catharina de
Medici 3. Catharina, uit het beroemde Florentijnsche geslacht, was
1 C h. H i r s c h a u e r, La politique de St. Pie V en France, P. 1923.
- V. de Me a u x, Les luttes religieuses en France au XVle s., P. 1874. A. A u tin, L'échec de la réforme en France au XVle s., P. 1918. F. R 0 q u a i n, La France et Rome pendant les guerres de religion, P. 1924. K. Derks, Het ..Colloque de Poissy", H. T. 9 (1930),5. - Forneron, Les
ducs de Guise, 2 v. P. 1878. - J. De die u, Le röle politique des protestants
français, P. 1921. - 2 E. Mar c k s, Gaspard von Coligny I, Stuttg. 1893. C. Mer k i, L'amiral de Coligny, P. 1909.
3 J. Mar i é jol, Catherine de Médicis, P. 1920; Les guerres de religion in:
Lavisse, Hist. de France VI, P. 1904. - L. Rom ier, Le royaume de
Catherine de Médicis, 2 v. P. 1922; Catholiques et huguenots à la cour de
Charles IX, P. 1924. - P. van Dij k e, Catherine de Médicis, 2 v. N.Y. 1922.
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uiterlijk katholiek, doch zonder diepere overtuiging. Zij was talentvol, maar zeer sluw en volleerd in de machiavellistische politiek.
Haar tactiek was de Katholieken en Calvinisten in evenwicht te
houden; geen van beide partijen overmachtig te laten worden,
maar ze tegen elkaar uit te spelen om zoo zelf de macht te bewaren.
Daarom begunstigde zij beurtelings de eene of de andere partij,
naar gelang deze zwakker was. Zij begon met de Calvinisten
concessies te doen. liet hen met de Katholieken een godsdienstgesprek houden te Poissy (1561) en verleende hun bij het edict
van St. Germain vrijheid van godsdienst buiten de steden (17
Januari 1562). Daardoor werd de eenheid van Kerk en staat verbroken en werden de kiemen gelegd voor de godsdienstoorlogen.
Want de Calvinisten waren niet tevreden, dat zij alleen geduld
werden. Als overal elders streefden zij naar de alleenheerschappij,
en achtten zij zich verplicht de roomsche afgoderij uit te roeien,
wat zij openlijk verkondigden. Op talrijke plaatsen (Montpellier,
Nîmes) profaneerden zij de kerken. vermoordden de geestelijken
en kloosterlingen (te Montpellier 150) en ontketenden zij anarchie
in naam en onder de leuze van de belangen Gods. Daarom
begonnen ook de Katholieken zich te organiseeren onder het
triumviraat van Guise, Montmorency en St. André. Bij den uiterst
gespannen toestand deed het bloedbad van Vassy (waar soldaten
van Guise. zonder dat deze het kon verhinderen. 60 Calvinisten,
die zeer uitdagend opgetreden waren. doodden) den oorlog ontbranden. Condé riep de Calvinisten te wapen. die hulp kregen van
de Duitsche Protestanten en ook van Elisabeth. doch onder voorwaarde, dat zij haar de belangrijke vesting Le Havre zouden
uitleveren. De Katholieken werden gesteund door den Paus en
door Spanje. Frans de Guise bracht den jongen koning en zijn
moeder in het veilige Parijs en bewerkte de intrekking van
het edict van St. Germain. In den eersten Hugenotenoorlog
( 1562-63) leden de Calvinisten een volkomen nederlaag bij
Dreux (1562), doch Frans de Guise werd vermoord door den
Calvinist Poltrot, minstens met medeweten van Coligny (1563), en
Catharina sloot met Condé den vrede van Amboise (1563), die
vrije uitoefening van den godsdienst toestond aan den adel en aan
de burgers der steden. waar hij vroeger bestond. Ook in den
tweeden oorlog (1567-68; 29 Sept. 1567 te Nîmes 80 aanzienlijke
Katholieken zonder vonnis ter dood gebracht) en in den derden
( 1569-70), dien de Calvinisten tegen de regeering ondernamen,
leden zij de nederlaag, doch weer waren de vredesverdragen hun
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gunstig. omdat de Katholieken. onderling verdeeld en op elkaar
afgunstig. hun zegepraal niet benutten en Catharina de tactiek bleef
volgen om de zwakste partij te begunstigen. Dat van St. Germain
( 1570) gaf hun vrijheid van geweten in het geheeIe rijk. van gods~
dienst in verschillende steden. toegang tot alle ambten en 4 ver~
sterkte steden (La Rochelle. Montauban. Cognac. La Charité).
De Calvinisten waren sterker dan ooit. Financieel en militair
voortreffelijk georganiseerd. vormden zij een staat in den staat.
Als bezegeling van den vrede. als een bewijs van verzoening
tusschen Katholieken en Protestanten zou Hendrik van Navarra.
na den dood van Condé (1569) het hoofd der Calvinisten. in het
huwelijk treden met de zuster des konings. Margaretha van Valois.
Alles werd daarvoor gereed gemaakt, ofschoon Pius V de noodige
dispensatie in bloedverwantschap weigerde. zoolang Hendrik
calvinist bleef. Coligny. de voornaamste raadsman van Hendrik,
verbleef aan het hof en had grooten invloed op den zwakken
koning. Door deze versterking der Calvinisten dreigde Catharina's
politiek van evenwicht te mislukken; zij vreesde ook den invloed
op haar zoon te verliezen. Bovendien wilde Coligny de Calvinisten
in de Nederlanden. waar na de inname van den Briel de opstand
was uitgebroken. te hulp komen. en spoorde daarom aan tot een
oorlog van Frankrijk met het machtige Spanje, wat Catharina niet
wilde. Zij zag geen andere uitkomst dan Coligny uit den weg te
ruimen. Den 18en Aug. 1572 had te Parijs het huwelijk plaats
tusschen Hendrik en Margaretha. De Hugenotenadel was er in
grooten getale aanwezig met 4000 gewapenden, doch ook de
Guise's waren er met een schitterend gevolg. In afspraak met de
Guise·s. die hun vader wilden wreken, liet Catharina 22 Aug. een
moordaanslag plegen op Coligny, die echter slechts gewond werd.
Catharina verkeerde nu in een gevaarlijke positie. De Hugenoten
namen een dreigende houding aan en een nieuwe oorlog kon ieder
oogenblik uitbreken. Alleen een nieuwe misdaad scheen redding
te kunnen brengen. Om een schijn van recht aan het optreden te
geven. wist men in een kroonraad den koning te bewegen de
Hugenoten te veroordeelen als verstoorders der openbare orde en
verraders van den staat. De poorten der stad werden gesloten,
soldaten opgeroepen en in den nacht van 24 Aug. (St. Bartholo ..
meusnacht) 1 Coligny en talrijke voorname Hugenoten gedood. Het
1 E. Va c a n dar d. Etudes de critique I. Y. del a B r i è r e, La Saint~
Barthélémy, D. Ap. I. - Pas tor IX. 352-379. - J. de Jon g. De
St. Bartholomaeusnacht, Het Schild 4 (1922), 81.
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gepeupel raakte in beweging en 3 dagen lang duurde het moorden
en plunderen. waarbij ook verschillende Katholieken vielen. Ook
naar de provincies werd het vonnis des konings overgebracht.
Volgens een waarschijnlijke schatting bedroeg het aantal slachtoffers te Parijs 2000. in de provincies 3000 tot 6000.
Dat de Bartholomeusnacht niet van een voorbereid plan is uitgegaan. blijkt wel uit den moordaanslag op Coligny. die immers
de Hugenoten juist moest waarschuwen. Hij is de uitvoering van
een door omstandigheden plotseling genomen besluit. dat uitging
van Catharina en de Guise' s. niet uit religieuse motieven. Een
volledige vernietiging der Hugenoten lag niet in Catharina's
plan en zij begon terstond weer toenadering tot hen te zoeken.
26 Augustus nam de koning in het parlement de verantwoordelijkheid op zich: hij was gedwongen geweest van te voren straffend
op te treden. omdat de Hugenoten een aanslag op de regeering
beraamden. Ook aan den Paus en de hoven werd meegedeeld. dat
een samenzwering der Protestanten tijdig ontdekt en gestraft was.
Vandaar dat P. Gregorius 8 Sept. een Te Deum liet zingen. persoonlijk aanwezig was bij de plechtige dankzegging in de Fransche
kerk en een medaille liet slaan met het opschrift "Hugonotarum
strages". De gruwelen. waaraan de Calvinisten zich in de Nederlanden. in Frankrijk. in Schotland hadden schuldig gemaakt. waren
wel in staat een samenzwering geloofwaardig te maken en zich
over hun nederlaag te verheugen. Noch bij de voorbereiding noch
bij de uitvoering van den Bartholomeusnacht is Gregorius eenigermate betrokken geweest. wat ook de niet-katholieke wetenschap
erkent (Pastor IX. 359). Ook Pius V heeft niets van de voorbereiding geweten; in 1568 had hij verklaard. het vermoorden der
calvinistische aanvoerders af te keuren en ongeoorloofd te achten
(Pastor VIII. 393. 383).
De Calvinisten. verzwakt. doch niet verslagen. begonnen. zooals
te verwachten was. den 4en oorlog (1572/73). die eindigde met
het voor hen gunstige edict van La Rochelle. In verschillende
geschriften betoogden zij het recht van opstand tegen een goddelooze regeering (De z.g. monarchomachische litteratuur. die ook
de Katholieken beïnvloedde. § 187). Hun aanvoerder was. na den
dood van Coligny. de talentvolle. maar lichtzinnige Hendrik van
Navarra, die tijdens den Bartholomeusnacht het Calvinisme afgezworen. doch later weer aanvaard had: het teekent het politiek
karakter der Hugenotenoorlogen. De strijd duurde voort onder
den zwakken Hendrik 111. den laatsten Valois (1574/89); ook de
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vrede van Beaulieu (1576) na den 5en oorlog was den Calvinisten
gunstig. Maar eindelijk begon ook het Katholieke volk te ont~
waken; het duldde niet langer de steeds toenemende verdrukking
van zijn godsdienst en spontaan organiseerde het zich in de
H. Liga 1 (1576), onder leiding van den ridderlijken Hendrik de
Guise. Hadden tot dusver de Katholieken het koningshuis
gesteund, verschillende leden der Liga wilden den godsdienst
verdedigen, desnoods tegen den koning, de meesten echter beiden.
De Liga zocht steun bij Philips 11. Was bij de massa de godsdienst
de drijfveer, bij de Guise's, hoewel overtuigd katholiek, speelde
ook het streven naar de politieke macht een rol en ook bij Philips
waren, naast godsdienstige, egoïstische motieven in het spel:
machtsuitbreiding ten koste van Frankrijk, dat tot een tweede~
rangs~mogendheid gemaakt moest worden. Daarom is het te
verklaren, dat Gregorius en Sixtus gewoonlijk niet zonder meer
voor de Liga partij kozen (§ 173, 4°). Tusschen de Calvinisten
en de Liga stond een vrij sterke middenpartij, bestaande uit gods~
dienstig onverschillig en of gematigden, die vrijheid voor beide
godsdiensten voorstonden en uit Katholieken, die in de politiek
tegenstanders der Guise's waren. Om zijn invloed te handhaven
plaatste koning Hendrik zich aan het hoofd der Liga en trok den
vrede van Beaulieu in, wat den 6en oorlog ontketende (1577) en
den 7en (1580). die eindigde met den voor de Calvinisten gunstigen
vrede van Ie Fleix, omdat Hendrik de politiek van evenwicht van
zijn moeder Catharina voortzette. Verwarder werd de toestand
na den dood van den hertog van Anjou (1584), den eenigen nog
overgebleven broeder van den kinderloozen koning Hendrik. Bij
diens dood zou Hendrik van Navarra de naaste erfgenaam zijn
van den troon. Dit bracht geheel katholiek Frankrijk in beroering.
De Liga moest nu ten koste van alles verhinderen, dat een Calvinist
koning werd, desnoods met verzet tegen Hendrik 111. Aanvanke~
lijk trok koning Hendrik, onder invloed van de krachtige houding
der Liga, de concessies aan de Calvinisten terug (1585) en begon
den oorlog tegen Hendrik van Navarra (8e oorlog: de oorlog der
drie Hendrikken). Navarra overwon de koninklijke troepen, maar
Hendrik de Guise versloeg de Duitsche hulptroepen en bleef meester
van Parijs. Koning Hendrik, die zich door de Guise's in zijn macht
bedreigd achtte, liet Hendrik de Guise en zijn broeder, den kardi~
naaI Karel. vermoorden (1588), doch zelf werd hij door den half
1 eh. Val 0 i s, Histoire de la Ligue, P. 1914. et la Ligue française, P. 1902.

P. Ri c har d, La Papauté
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toerekenbaren Dominicaan Clément vermoord ( 1589). Hendrik
van Navarra 1 nam terstond den titel van koning van Frankrijk
aan (Hendrik IV; 1589-1610), doch de Liga riep kardinaal
Bourbon tot koning uit en zette met behulp van Philips den strijd
voort. Ofschoon Hendrik van Navarra verschillende over~
winningen behaalde, belegerde hij tevergeefs Parijs en hij begreep,
dat een Calvinist nooit ongestoord koning over het katholieke
Frankrijk kon zijn. In 1593 zwoer hij openlijk het Calvinisme af en
werd nu spoedig door het geheeIe land erkend, waartoe de anti~
spaansche stemming van het volk medewerkte. De bekeering van
Hendrik was, naar het schijnt, niet alleen uit politieke motieven
geschied en ernstig gemeend (Paris vaut bien une Messe, is een
legende) en later heeft hij in verschillende opzichten de katholieke
hervorming gesteund, ofschoon hij nooit een katholieke politiek
voerde en zijn particulier leven niet verbeterde. Door het edict
van Nantes 2 (1598) regelde hij de godsdienstige aangelegenheden.
De katholieke godsdienst wordt erkend als de in den staat
heerschende en hij mag overal uitgeoefend worden. De Hugenoten
ontvangen vrijheid van geweten (mogen om hun godsdienstige
gevoelens niet lastig gevallen worden) en bovendien het recht hun
godsdienst uit te oefenen, waar dit in 1597 geschiedde, toegang
tot alle ambten, jaarlijks 45.000 daalders ter bezoldiging hunner
predikanten en als onderpand voor 8 jaar het behoud van 84 zeker~
heidsplaatsen, waaronder enkele zeer sterke. Zoowel de Katho~
lieken als de Protestanten waren ontevreden en het edict bood
aanleiding voor nieuwen strijd. Want ofschoon de Calvinisten
slechts een twaalfde der bevolking vormden (men schatte hun
aantal in 1589 op 1.250.000 van de 14.000.000 inwoners). waren
zij met hun steden en hun legermacht van 25.000 man zeer sterk
en men kon niet verwachtten, dat zij lang rustig zouden blijven.
Zoolang het koninklijk gezag sterk was, bestond er geen gevaar,
maar na den dood van Hendrik, onder het regentschap van Maria
de Medici, begonnen de troebelen opnieuw, totdat kard. Riche~
lieu 3 de almachtige minister werd van Lodewijk XIII (1624-42).
Hij was een geniaal en energiek staatsman; als b. van Luçon had
1 Y. de la Brière, La conversion de Henri IV, P. 1905. P. de
Va i s s i è r e, Henri IV, P. 1928; La conversion de Henri IV, Revue d'hist.
de I'Eglise de France, 1928. - 2 Y. del a B r i è r e, Comment fut accepté l'Edit
de Nantes, P. 1904. - J. F a ure y, Henri IV et I'Edit de Nantes, Bordeaux
1903; L'Edit de Nantes et la question de la tolérance, P. 1929. - 3 G. Ha n ~
t a u x, Histoire du cardinal de Richelieu, 3 v. P. 1893-1903. - G. Fa 9 n i e z,
Le Père Joseph et Richelieu, 2 v. P. 1894. - H. Be 11 0 c, Richelieu, Lo. 1929.
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hij verdienstelijk gewerkt en zijn geschriften tegen de Protestanten
hadden opgang gemaakt; in de politiek liet hij zich echter uit~
sluitend door het heil van den staat en de machiavellistische
beginselen leiden. Zijn vertrouwde raadsman was de Capucijn
Père Joseph, later kardinaal. ,,l'eminence grise". Richelieu had zich
ten doel gesteld in het binnenland de onbeperkte macht des konings
en de eenheid van het rijk te vestigen, door de macht van den adel
en de Hugenoten te breken; in het buitenland het huis van Habs~
burg te verzwakken, om het overwicht in Europa aan Frankrijk
te verzekeren, waartoe hij de Protestanten en Turken steunde.
Aan de macht der Hugenoten als politieke partij maakte hij een
einde door de inname van La Rochelle (1628); de godsdienstige
vrijheid van het edict van Nantes werd hun gelaten. Hij werkte
ook aan de bekeering der Protestanten, door hun voordeelen te
beloven, wat niet veel succes had, maar vooral door de bekeeringsactie te steunen, die velen uit alle rangen der maatschappij tot de
Kerk terugvoerde.
2°. Intusschen was in Frankrijk gedurende den vredestijd een
rijk godsdienstig leven 1 opgebloeid. De krachtigste bestrijding van
het Calvinisme was de hervorming van de katholieke Kerk. Dat
deze niet eerder ter hand werd genomen, was voor een groot deel
ook de schuld der koningen, die het hun door het concordaat
geschonken benoemingsrecht der bisschoppen, abten enz. op
schandelijke wijze misbruikten en dikwijls onwaardigen benoem~
den. In 1596 b.v. was van de 14 aartsbisdommen de helft onbezet,
sommige sedert 30, 40 jaar; van de 100 bisdommen waren 30 à 40
niet bezet of in handen van leeken, andere bezet door onwaardigen;
120 abdijen waren onbezet of in handen van leeken (Pastor XI,
115). Ten gevolge daarvan was ook bij de lagere geestelijkheid,
wier opleiding schromelijk verwaarloosd was en in de kloosters
der oudere orden de tucht in verval geraakt. De regeering en de
parlementen hadden zich steeds verzet tegen de publicatie van
het concilie van Trente. Ofschoon het volk over het algemeen aan
den katholieken godsdienst trouw bleef, was het zeer onwetend
en de godsdienstoorlogen hadden ontzettende verwoestingen aan~
gericht op religieus en moreel gebied.
t L. P run e I, La Renaissance cath. en France au XVIIe s., P. 1921. H.
B rem 0 n d, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des
guerres de religion jusqu'à nos jours, I-VIII, P. 191fr--29. - V. Mar tin, Le
gallicanisme et la réforme catholique. Essai historique sur l'introduction en France
des décrets du Concile de Trente (1563-1615), P. 1919. - H. Fouqueray,
Histoire de la Compagnie de Jésus en France, I-V (1528-1645), P. 1910-25.
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Aan de herleving van den katholieken geest hebben vele
krachten samengewerkt. Ook in de troebele tijden waren er ver~
schillende voortreffelijke bisschoppen. De Jezuieten hadden zich
sedert 1554 in Frankrijk gevestigd en talrijke colleges opgericht,
waar het onderricht, christelijk humanisme, vooral na de Ratio
studiorum van Aquaviva (1598) voortreffelijk was; vele geeste~
lijken en leek en ontvingen er hun opleiding. Ook als theologen,
controversisten, door hun prediking (S. Franciscus Regis) en ziel~
zorg oefenden zij een heilzamen invloed uit. Zij breidden zich
steeds uit, ondanks de tegenwerking der gallicaansche parlementen,
die hun ultramontanisme duchtten en van de Sorbonne, die hun niet
gunstig gezind was. In 1594, na den moordaanslag op Hendrik IV,
waarin men hen ten onrechte van medeplichtigheid beschuldigde,
wist men hun verbanning te bewerken, die door Hendrik IV in
1603 weer werd ingetrokken. Daarna steeg hun invloed, vooral
door Coton, den biechtvader des konings (1608), die ook op
kerkelijk gebied gunstig op hem inwerkte; sedert zijn de Jezuieten
de biechtvaders der Fransche koningen gebleven. Ook de Capu~
cljnen hadden als volkspredikers en als mystieke leiders groote
verdiensten.
Hendrik IV benoemde meestal goede bisschoppen, ofschoon nog
betreurenswaardige uitzonderingen voorkwamen. Zijn weduwe,
Maria de Medici, die tot 1617 regentes was en haar zoon Lode~
wijk XIII (1610-42) waren zeer godsdienstig; ook Richelieu
zorgde, krachtens zijn princiep, dat er in de Kerk orde moest zijn
evenals in den staat, meestal voor goede bisschoppen en onder~
steunde het hervormingswerk ; de politiek had in hem den bisschop
niet geheel verdrongen. Anna van Oostenrijk, regentes tijdens
de minderjarigheid van haar zoon Lodewijk XIV, had een
gewetensraad voor de benoeming van bisschoppen, waarin grooten
invloed had S. Vincentius aPaulo (1580-1660). die eenvoudig
en bescheiden, doch van een buitengewonen "bon sens", de ziel
was van bijna alle grootsche werken uit de eerste helft der 17e
eeuw, vooral op het gebied der liefdadigheid. Bezielend werkte het
voorbeeld van S. Franclscus van Sales. die ofschoon bisschop in
Savoye, een Franschman was in cultuur en relaties. Kardinaal de
Bérulle (t 1629) 1 is met zijn opvolger Con d ren de theoloog
van het priesterschap, dat hij in al zijn grootheid en reinheid wilde
herstellen. In 1613 stichtte hij in Frankrijk het Oratorium; de
1 M. Houssaye, Le card. de Bérulle et J'oratoire en France (1611-25),
P. 1873; Bérulle et Richelieu (1625-29), P. 1876.
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leden hielpen de priesters in de zielzorg. hadden seminaries. doch
vooral colleges. gelijk de Jezuieten. met wie zij in niet te beste
verhouding stonden. De opleiding der priesters in de seminaries 1
werd vooral ter hand genomen door de Lazaristen, Sulpicianen,
Eudisten, het godsdienstig onderricht door de Pères doctrinaires
(§ 180. 2°). Zeer veel droeg bij tot hernieuwing van het geestelijk
leven de Compagnie du S. Sacrament 2. een broederschap van
geestelijken en leeken.
De oude orden. waar de tucht veel geleden had door het
commendewezen. en doordat zij een toevlucht geworden waren
voor zonen en dochters van adellijke families. werden hervormd.
De Benedictijner gereformeerde kloosters werden o.a. vereenigd
in de Congregatie van St. Vannes et St. Hidulphe (Lotharingen.
1600). maar vooral in die van St. Maur (1618). De hervormde
Cistercienzers groepeerden zich in de Congregatie der Feuillanten
(1580). iets later in die van La Trappe. gesticht door de Rancé
( 1664) (§ 180. 1°). Ook de vrouwelijke orden werden gereformeerd. dikwijls door jonge, maar krachtige en met een heiligen ijver
bezielde abdissen van hoog en stand. Voor de Benedictinessen
stichtte Antoinette van Orleans de Con g reg a tie van O. L.
Vrouw van Calvarië (1614). Mechtildis van het H. Sacrament de Benedictinessen der eeuwigdurende aanbidding (1651).
Ook de strenge Carmelitessen van de H. Theresia kwamen vanuit
Spanje naar Frankrijk en hadden spoedig talrijke kloosters. Het
is opmerkelijk, hoe velen uit de hoogste families. mannen en
vrouwen. zich aan het strenge kloosterleven wijdden. Franciscus
van Sales stichtte met Ste. Chantal de orde de Visitandinen,
Vincentius a Paulo de Zusters van Liefde (§ 180, 2°).
Heerlijk bloeide de mystiek (182, 4°), doch ook het Gallicanisme
(§ 187) begon zich weel' krachtig te verheffen.

§ 177. De

Kerk in Engeland

3,

Schotland en Ierland.

1°. Na den dood van Eduard en Maria was nog slechts een
dochter van Hendrik VIII in leven. Elisabeth, uit zijn verbintenis
met Anna Boleyn. Daar deze echter nooit door de Kerk als een
huwelijk erkend was. zou Maria Stuart, de koningin van Schotland.
1 A. De 9 e r t, Histoire des séminaires français jusqu'à la Révolution, 2 v.
P. 1912. - 2 R. A 1I ier, La cabale des dévots, P. 1902; La compagnie du
T. S. Sacrament à Marseille, P. 1909. - Y. del a B ri è re, Cabale des
dévots, D. Ap. I. - 3 Pas tor VI-XIV. - W. Fr ere, The English Church
in the reigns of Elisabeth and James I. Lo. 1904.
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gehuwd met Frans 11 van Frankrijk. een kleindochter van
Hendrik's zuster, Margaretha Tudor, de rechtmatige erfgename
zijn van het Engelsche rijk. Zij trad ook als zoodanig op en nam
het Engelsche wapen aan. Toch besteeg Elisabeth den troon en
werd door allen, ook de Katholieken, erkend. Want ook de
Katholieken vreesden een Fransch-Schotsche overheersching; de
anti-Fransche stemming was sterker geworden, toen Maria de
Katholieke aan den oorlog van Spanje tegen Frankrijk deelnam,
waarbij de Engelschen Calais, hun laatste vesting op het vaste
land, verloren (1558). - Elisabeth (1558-1603)1, niet diep van
aanleg en voor den godsdienst onverschillig, was onder Maria
weer katholiek geworden. Heerschzuchtig, sluw en koel berekenend, bezat zij het staatkundig inzicht van haar vader; zij wist
scherpzinnige raadslieden te kiezen en zoo is Engeland onder haar
regeering steeds machtiger geworden en de eerste protestantsche
mogendheid. Meesterlijk wist zij gebrUik te maken van de FranschSpaansche tegenstelling. De levenswijze van de "maiden queen" was
vrij lichtzinnig. Door haar geboorte en ook wel meer door de politiek
op het Protestantisme aangewezen, trad zij aanvankelijk nog voorzichtig op; eerst een maand na haar troonsbestijging verklaarde zij
zich openlijk protestant. Dat het scherp optreden van Paulus IV
daartoe de aanleiding was, zooals men dikwijls beweerd heeft, is
niet waar. De Paus sprak zich aanvankelijk niet uit; nog maanden
lang koesterde hij de hoop. mede onder invloed van Philips 11, die
aanzoek deed om hare hand, dat zij katholiek zou blijven. Ook
Pius IV heeft nog alle moeite daartoe aangewend. 25 Januari 1559
hief zij de wetten van Maria op; 22 Maart hernieuwde het Parlement de suprematie des konings, ("Supreme governor", een eenigszins gematigder term dan het vroegere "Supreme head") en
vorderde den eed daarop van alle geestelijken, parlementsleden,
advocaten en leeraren, op straffe van verlies van ambt en goederen.
De Uniformiteitsact voerde weer het Common Prayerbook in met
enkele wijzigingen in katholieken zin (1559); de leeken moesten
onder bedreiging met zware geldboeten de godsdienstoefeningen
bijwonen. 15 van de 16 bisschoppen weigerden den suprematie-eed
1 O. Me y e r, England u. die kath. Kirche unter Elisabeth u. den Stuarts.
I. E. u. die kath. K. unter Elisabeth, R. 1911; Engelsche vert., Lo. 1916. E. Be e 5 I y, Queen Elizabeth, Lo. 21903. - J. Spi 11 man n, Die englischen
Märtyrer unter Elisabeth I-I1, Fr. 1900----05. - J. Poll e n, The english
A.
catholics in the reign of Queen Elisabeth (1558-80), Lo. 1920. At ter i dg e, The Elizabethan persecution, Lo. 1928. - W. Ken n e d y,
Elizabethan Episcopal Administration, 3 v. Lo. 1924. - G. Poll a r d, Ecclesia
Anglicana, Lo. 1931.
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en werden gevangen genomen; van de 7500 priesters weigerden
ongeveer 2000. Verreweg het grootste deel van het volk was toen
nog katholiek, maar het had geen leiders noch heldere princiepen
en geen juist inzicht in den toestand. Verschillenden meenden, dat
het voldoende was innerlijk aan het Katholicisme vast te houden,
doch dat men uiterlijk aan de Anglicaansche ceremonies mocht
deelnemen. Daarom ontmoette de regeering bijna nergens tegenstand en behoefden de wetten tegenover de groote meerderheid
niet streng te worden toegepast. Als deze eenmaal gewonnen was,
kon men tegen de weerspannige minderheid krachtiger optreden.
In preeken en geschriften werd het Katholicisme op de meest
hatelijke wijze aangevallen en bespot. Geleidelijk werden de
vervolgingswetten scherper en tegelijkertijd werd de nieuwe godsdienst georganiseerd. Parker 1, een vroegere huiskapelaan van
Anna Boleyn, werd tot a.b. van Kantelberg benoemd en (ongeldig)
door 3 onder Maria verdreven bisschoppen gewijd (1559). Van
hem stamt de tegenwoordige Anglikaansche hierarchie, zoodat de
apostolische successie verbroken is. Er was groot gebrek aan
priesters; Parker wijdde er op één dag 150, onder wie verschillende
ongeletterde handwerkslieden. In de 39 artikelen (1563; 1571 door
het parlement goedgekeurd)2 ontving de Anglikaansche kerk haar
geloofsbelijdenis. Zij zijn een omwerking van de 42 artikelen van
Eduard VI, waarbij de Calvinistische formuleering der Avondmaal- en praedestinatieleer eenigszins verzacht is. Aanvankelijk
werden de anti-katholieke wetten nog niet overal met de uiterste
gestrengheid toegepast. Ernstiger werd de toestand sedert de
komst van Maria Stuart in Engeland.
2°. Schotland. 3 Negentien jaar oud, was Maria Stuart 4 in 1561,
na den dood van haar echtgenoot Frans 11, naar Schotland teruggekeerd om de regeering te aanvaarden, op uitnoodiging zoowe]
van de Katholieken als van de Protestanten, die hoopten, dat zij
1 M. Th 0 m p s 0 n and W. Fr ere, Registrum Matthei Parker, Diocesis
Cantuariensis A. D. 1559-1575, Lo. 1929. - 2 E. Bic k wen A theological
introduction of the 39 articles of the Church of England, Lo. 1919. - 3 A.
B e II e s hei m, Gesch. der kath. Kirche in SchottIand 11. - Pas tor VIII, IX.
- D. F I e min g, The Reform in ScotIand, Lo. 1910. - W. F 0 r bes, L'Eglise
catholique en Ecosse à la fin du 16e S., P .1901. - J. B a i n, Calendar of State
Papers re lating to ScotIand and Mary Queen 1517-1603, Ed. 1900. 4 Biogr.: A. Strickland, 5 v. Lo. 1852; Kervijn de Lettenhove, 2 v.
P. 1891; D. Fleming, Lo. 1897; A. Lang 1901; Fr. Mumby, 1921. J. Kenens, M. Stuart in Camden's "Annales", Stud. 111 (1929), 375. J. Poll e n, Papal Negotions with Mary Queen of Scots 1561-67, Edinb. 1901.
- B. Sepp, Die Lösung der Kasettenfrage, Rgb. 1914. - J. Pollen, Mary,
Queen of Scots and the Babington Plot, Edinb. 1922.
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tot hen zou overgaan. Maria was een schitterende vorstin.
innemend. moedig. talentvol. die zich echter. in tegenstelling met
Elisabeth. dikwijls meer door haar gevoel dan door haar verstand
liet leiden. Zij bleef steeds innig gehecht aan het katholiek geloof
en toonde dit ook in de moeilijkste omstandigheden. Doch de
Calvinisten onder leiding van haar halfbroer Murray waren opper~
machtig en onder invloed van Knox uiterst fanatiek en onver~
draagzaam. Verleid door Murray brak Maria reeds in het begin
harer regeering ten zijnen gunste de kracht der katholieke adel~
partij. Zoo werden de Katholieken vervolgd en bespot; ook de
particuliere uitoefening van den godsdienst werd Maria bijna
onmogelijk gemaakt. Zij werd bespioneerd en slechts in het geheim
kon zij eenige relaties met Rome onderhouden. Door Pius IV werd
in 1562 in het grootste geheim Nic. Floris S.J. uit Gouda gezonden.
om haar te bemoedigen en contact met de bisschoppen te zoeken;
hij kon echter weinig bereiken. De edelen waren ruwen in woeste
partijschappen verwikkeld. Hulpeloos en zonder vertrouwde raads~
lieden trad Maria in 1564 in het huwelijk met haar neef Darnley,
uit genegenheid. doch ook om bij hem steun te vinden tegenover
Murray. Darnley was katholiek, maar slechts 19 jaar oud, onbe~
kwaam en onwaardig; evenals Maria een kleinkind van Marga~
retha Tudor, was hij na haar de meest rechthebbende op den
Engelschen troon. Zij vroeg te Rome dispensatie in bloedverwant~
schap, die zeker verondersteld kon worden te zullen komen, doch
zeer lang uitbleef; daarom werd het huwelijk gesloten, voordat zij
aangekomen was. Darnley werd tot koning verheven, doch de
Calvinisten waren ontevreden over het huwelijk en begonnen
sterker te ageeren. Reeds spoedig liet de goede verstandhouding
der echtgenooten te wenschen over. Darnley was ontevreden, dat
hem niet meer invloed op de regeering gegeven werd; hij verbond
zich zelfs met protestantsche samenzweerders, die in Maria's tegen~
woordigheid haar secretaris Riccio, wien men invloed toeschreef
op haar standvastigheid in het katholiek geloof. vermoordden
(1566). Tevergeefs riep Pius V de tusschenkomst van Spanje en
Frankrijk in. Eenige maanden later werd Darnley vermoord
(1567). De volksmond wees niet ten onrechte graaf Bothwell, den
eenigen Schotschen edelman, die, hoewel calvinist, altijd konings~
trouw geweest was, als den moordenaar aan. Maria gelastte een
onderzoek, maar de rechters, medeplichtigen van Bothwell. spraken
hem vrij. Bothwell liet Maria ontvoeren en drie maanden na den
dood van Darnley trad hij met haar in het huwelijk voor een prote~
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stantschen bisschop. Openlijk werd Maria beschuldigd van
echtbreuk en medeplichtigheid aan den moord. Een opstand brak
uit; zij werd gevangen genomen en moest afstand doen van den
troon ten gunste van haar zoontje uit het huwelijk met Darnley,
Jacobus (1567). Zij wist te ontvluchten naar Engeland, waar zij
echter in handen viel van haar doodsvijandin Elisabeth.
Wat de schuld van Maria betreft: voor medeplichtigheid aan den moord
op Darnley bestaan geen bewijzen. Volgens haar vijanden zou zij reeds biJ
het leven van Darnley ongeoorloofde betrekkingen met Bothwell onderhouden
hebben en was zij de hoofdschuldige bij den moord. Als bewijs werden de zgn.
casquetletters getoond, brieven van Maria aan Bothwell, die zeker compr0mitteerend zijn, als zij echt waren. Doch tegen de echtheid bestaan zooveel
bedenkingen en de partij, die ze aanbracht, heeft met zooveel leugens en
vervalschingen tegen haar gewerkt, dat zij op zich niet als bewijs van schuld
kunnen dienen. Maria's verleden en karakter zijn ook met zoo iets absoluut in
strijd. Wel was haar huwelijk met Bothwell een groote fout, omdat het tot de
zwaarste vermoedens aanleiding geven moest, ofschoon daar weer tegenover
staat, dat zij machteloos aan hem was overgeleverd (Pastor VIII, 410 vlg.).

Na de vlucht van Maria was de zegepraal van het Calvinisme
in Schotland volkomen; de H. Mis werd bij doodstraf verboden;
de kerkelijke goederen kwamen meest aan den adel. Jacobus VI
( 1578-1625), de zoon van Maria Stuart, calvinistisch opgevoed,
die na den dood van Elisabeth ook koning van Engeland werd,
trachtte evenals zijn zoon Karel I in plaats van de streng calvi~
nistische presbyteriaansche kerkinrichting de Anglicaansehe,
episcopalistische in te voeren, wat tot hevig verzet en burgeroorlog
aanleiding gaf. Ondanks de zware verdrukking stierven de Katho~
lieken niet geheel uit; heimelijk werden zij verzorgd door
priesters, opgeleid in buitenlandsche college's.
3°. Elisabeth daagde Maria voor een Engelsche rechtbank om
haar schuld aan den moord op Darnley te onderzoeken; er werd
geen uitspraak gedaan, zoodat de verdenking op haar bleef rusten
en 19 jaar bleef zij in gevangenschap. Het kon niet anders, of de
Engelsche Katholieken, die vooral in de Noordelijke graafschappen
nog talrijk waren, zagen met eenige hoop op tot Maria, de recht~
matige erfgename van den Engelsehen troon. In 1569 had onder
leiding van den hertog van Norfolk een opstand plaats ten haren
gunste, die echter mislukte. Ook Pius V, die na haar huwelijk met
Bothwell zeer gereserveerd geworden was, werd haar gunstiger
gezind, toen zij standvastig bleef in het geloof en wendde
pogingen voor haar aan bij Spanje, dat echter geheel in beslag
genomen was door de Turken en de Nederlanden. Elisabeth nam
nu nog strengere maatregelen, zoodat talrijke Katholieken naar
het vasteland vluchtten. Daar zij ook de Protestanten in andere
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landen steunde, sprak Pius in 1570 den ban met afzetting over
haar uit. De banbulle had weinig succes in Engeland; zij gaf
integendeel Elisabeth nieuwe wapenen in de hand om de Katho~
Heken als staatsgevaarlijk te vervolgen, terwijl deze in twijfel
waren, of en in hoeverre zij Elisabeth nog als koningin mochten
beschouwen. In 1571, na de samenzwering van Ridolfi om Maria
te bevrijden, werden scherpere maatregelen tegen de Katholieken
genomen, maar vooral in 1580 na een mislukten inval van uit
Ierland: het uitoefenen van priesterlijke functies (absolveeren,
lezen der H. Mis) en het herbergen van katholieke priesters werd
met de doodstraf bedreigd. De regeering had overal spionnen en,
nog hatelijker, ook verraders in haar dienst, die zich als Katho~
lieken, zelfs als priesters voordeden, om de Katholieken tot het
bijwonen van godsdienstoefeningen te verleiden of in samen~
zweringen te betrekken en hen dan aan te brengen. In dezen
vernietigingsoorlog scheen het Katholicisme spoedig te moeten
uitsterven, alleen reeds door gebrek aan priesters. Maar een nieuwe
generatie van heldhaftige priesters zou het geloof in Engeland
bewaren. Allen, vroeger hoofd van Maria~Hall in Oxford, onder
Elisabeth uitgeweken, later kardinaal. stichtte in 1568 te Douai
een college ter opleiding van Engelsehen, om als priester in hun
vaderland te werken; Gregorius XIII met hetzelfde doel het
Engelsche college te Rome. 1 Het is een heerlijk schouwspel. dat
honderden uit de beste families hun leven voor de bekeering van
hun vaderland gingen opofferen. Uit het college van Douai waren
in 1579 reeds meer dan 100 priesters in Engeland werkzaam; tot
1610 zijn 115 zijner priesterleerlingen als martelaren gestorven.
Het college te Rome heeft tot de Fransche revolutie 1341 priesters
gevormd, waarvan 42 als martelaren stierven. Onder allerlei ge~
varen brachtten zij den Katholieken de troostmiddelen van den
godsdienst. Uiterst heilzaam werkten ook de Jezuïeten: Campion 2,
een voortreffelijk schrijver, als martelaar gestorven ( 1581 ),
Persons en andere. De ijver der priesters toonde de kracht van het
oude geloof. terwijl onder de geestelijken der staatskerk, door de
regeering aangesteld, veel onwaardigen waren: zoo leefde het
Katholicisme weer op.
P. G u i I d a y, The English Catholic Refugees on the continent 1558-1795
R. Sec h a t, Les réfugiés anglais dans les Pays~Bas espagnols
durant la règne d'Elisabeth, Leuv. 1914. - B. Cam m, William card. Allen,
founder of the seminaries, Lo. 1908. - 2 W. van Ni e uwe n hof f. Edmond
Campion. Amst. 1888. - J. Poll e n, E. C. and his companions, Lo. 1908.
1

I. Lo. 1914. -
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Doch ook de vervolging werd scherper: de gewone gevangenissen
waren in 1580 te klein, zoodat men de Katholieken in oude
kasteelen zocht onder te brengen. Van 1577 tot Elisabeth's dood
zijn 124 priesters en 61 leeken ter dood gebracht, terwijl een nog
veel grooter aantal in de gevangenis stierf, of door de zware geld~
boeten geruïneerd werd. Geen wonder, dat de Katholieken her~
haaldelijk door samenzweringen of met hulp van het buitenland
(Frankrijk, Spanje) aan de regeering van Elisabeth een einde
trachtten te maken en dat de Pausen daartoe aanspoorden. Men
heeft het dikwijls voorgesteld, dat de Katholieken daarom, als een
gevaar voor de regeering, vervolgd werden. Dit is onwaar. Het
doel van Elisabeth en hare raadslieden was de uitroeiing van den
katholieken godsdienst, en dit bij Elisabeth niet om religieuse, maar
om politieke motieven. Zij zag de verwoestingen van de gods~
dienstoorlogen in de verschillende landen en bevorderde deze zelf
in Frankrijk, Schotland, Spanje, om deze landen innerlijk te ver~
zwakken. Maar daarom ook wilde zij haar eigen land hiervan vrij
houden en de eenheid des rijks op de eenheid van godsdienst
vestigen. Verschillende harer puriteinsche ministers echter hadden
meer godsdienstige motieven. Door de verdrukking dreef men de
Katholieken juist tot opstand, doch niet allen; de priesters en de
groote massa der leeken hielden zich buiten de politiek. Dit blijkt
wel uit de zgn. "bloedige vraag", die aan de Katholieken, welke
men wilde treffen, gesteld werd: .. Wat zoudt gij doen, als de Paus
of de koning van Spanje met een leger in Engeland zou vallen om
den Katholieken godsdienst te herstellen", een strikvraag, om de
innerlijke gezindheid uit te vorschen, waaruit blijkt, dat men
tegen hen geen uiterlijke bewijzen van hoogverraad had. De
geheele regeering van Elisabeth was oneerlijk; men deed het voor~
komen, dat men de Katholieken alleen als hoogverraders strafte;
men wist wel. dat niemand aan hoogverraad zou denken, als de
godsdienst slechts vrij gelaten werd en dat de pogingen tot opstand,
die zij waagden, niet zelden door verraders uitgelokt, tamelijk
onschuldig waren. Van zulk een samenzwering, door Ba bin g~
ton opgezet, waarvan de regeering op de hoogte was en waarin
zij Mar i aSt u art wist te compromitteeren, werd deze het
slachtoffer. In 1587 werd zij terecht gesteld; tot het laatste oogen~
blik heeft zij volgehouden, dat zij Elisabeth's dood niet gewild had,
alleen haar eigen bevrijding. Moedig is zij gestorven; zij be~
schouwde haar dood als een martelaarschap om haar trouw aan
het geloof,
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Meermalen hadden de Pausen bij Frankrijk en Spanje aange~
drongen op een landing in Engeland. Nu wist Sixtus Philips
daartoe te bewegen; zelf leende hij geld. Het motief van Sixtus
was alleen de godsdienst, dat van Philips ook politiek voordeel. Hij
rustte een vloot uit van 153 schepen met 28.000 soldaten, de
Armada, die ook de Nederlanden moest onderwerpen. Doch zij
werd grootendeels vernietigd door storm, maar ook door de supe~
rioriteit van de Engelsche vloot (1588). Het gevolg was weer
verscherping der anti~katholieke wetten. Maar ook onder de
Engelsche Katholieken op het vasteland zelf kwam verdeeldheid.
Sommigen Schotsch gezind. waren voor Jacobus als opvolger.
anderen Spaansch gezind. voor Philips. Erger nog was de strijd
tusschen de saeculiere priesters in Engeland (ongeveer 300 in
1598) en de Jezuieten. Na den dood van kardinaal Allen was de
jurisdictie over geheel Engeland opgedragen aan den nuntius van
Vlaanderen ( 1598) • die Blackwell. een aartspriester zonder
bisschoppelijk karakter. als zijn plaatsvervanger aanstelde. Dit
wekte de ontevredenheid op van sommige saeculieren met Galli~
caansche opvattingen, opgevoed aan de Sorbonne. die meenden.
dat de Paus hun toestemming voor de benoeming van een aarts~
priester had moeten vragen. 1 Gelijk in Nederland streefde Rome
ook hier naar een compromis tusschen saeculieren en regulieren.
(Pastor. XI. 321-50).
4°. Elisabeth werd opgevolgd door Jacobus I 2. den zoon van
Maria Stuart en Darnley (1603-25). die Calvinistisch was opge~
voed. doch die bij zijn troonsbestijging ook de Katholieken en den
Paus trachtte te winnen. door hun hoop te geven op zijn bekeering.
Van nature was hij den Katholieken ook niet ongunstig gezind.
maar lichtzinnig van leven en zwak van karakter. was hij slechts
op versterking van zijn macht bedacht en onder invloed der
Puriteinen liet hij de anti~katholieke wetten weer in werking
treden. In 1605 werden 5560 personen veroordeeld wegens het
niet~bezoeken der Anglicaansche godsdienstoefeningen. velen tot
ongehoord hooge boeten. De verbittering verleidde eenige katho~
1 G. Hun g erf 0 r d Poll e n. The institution of the archpriest Blackwell.
Lo. en N.Y. 1916. - L. van Wassenhoven. Ottavio Mirto Frangipanl.
nuntius van Vlaanderen en de Engelsche Katholieken. Baesrode 1925. - 2 S.
Gardiner. Hist. of England 1603-43. lOv. Lo.1883-86. - J. Spillmann.
Die Blutzeugen unter Jakob I. Karl I u. dem Commonwealth 1603-54. Fr. 1905.
- F. Gerard. What was the Gunpowder Plot. Lo. 1897. - J. de la
Ser v i è r e. Allégeance. D. H. E. 11.
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lieke edellieden tot het zgn. buskruitverraad. om ni. 5 November
1605 het parlement met den koning in de lucht te laten vliegen en
zich van de regeering meester te maken. De regeering was reeds
tijdig op de hoogte van het dwaze plan, gaf er een overdreven
voorstelling van en gebruikte het misdrijf van enkelen, om alle
Katholieken te treffen, door het voor te stellen als een consequentie
van hun geloof. P. Paulus V had zich uitdrukkelijk tegen een
eventueel en opstand uitgesproken. Garnet S. J., die in een biecht
van het plan gehoord had, werd ter dood gebracht, omdat hij, wat
hem natuurlijk niet geoorloofd was. het niet had meegedeeld. Een
wet van 1606 strafte met zware geldboeten iedere uiting van Katholicisme en bepaalde. dat van iedereen op straffe van verlies van
vermogen en eeuwigen kerker de eed kon gevorderd worden, dat
hij Jacobus als wettigen koning erkent en als kettersch de leer ver~
oordeelt, dat de Paus het recht heeft een koning af te zetten of de
onderdanen van den eed van trouw te ontslaan (de trouweed).
Ofschoon in den eed geen enkel katholiek dogma uitdrukkelijk
geloochend werd, eischte men daardoor toch een opvatting als
kettersch te veroordeelen. die door de overgroote meerderheid der
toenmalige theologen gehouden werd. Paulus V veroordeelde in
2 breven (1606) den eed; door de ultra-Gallicanen werd hij geoor~
loofd geacht en verschillende priesters legden hem af, o.a. Black~
weU, die door den Paus werd afgezet. Jacobus, die een theoloog
meende te zijn. stelde zelf een geschrift samen om den eed te
verdedigen (Triplici nodo duplex cu neus. sive apologia pro jura~
mento [idelitatis), dat door Bellarminus, Persons, Suarez bestreden
werd (§ 187). Hij betoogde. dat de eed slechts betrekking had op
de burgerlijke gehoorzaamheid. waarop vele Katholieken hem
aflegden. Was de vervolging onder Jacob minder bloedig dan
onder Elisabeth (16 priesters en 2 leeken gedood), de geldboeten
bleven zwaar en in 1622 bv. zaten 400 priesters in de gevangenis.
Toch leefde het Katholicisme eenigszins op. In 1602 kwamen de
Benediktijnen naar Engeland, in 1618 de Franciscanen, terwijl het
aantal Jezuieten steeg van 8 in 1593 tot 152 in 1625. In 1623 werd
een apostolisch Vicaris aangesteld, Bishop. opgevolgd door Smith
( 1625). die de potestas ordinaria, de macht van een gewon en
diocesaanbisschop. voor zich opeischte en in heftig conflict met de
Jezuieten kwam, wat tot een langdurige polemiek over de bisschop~
pelijke macht in Engeland en Frankrijk aanleiding gaf (§ 185,2°).
Smith werd onder Urbanus VIII (1631) van zijn waardigheid ont~
heven en ontving in 55 jaar geen opvolger. Het aantal Katholieken
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in Engeland bedroeg toen ongeveer 150.000 op de 3 millioen
inwoners (Pastor XIII. 812).
5°, Jacob's zoon Karel I (1625-49) 1. gehuwd met de ijverig~
katholieke Henriette. een dochter van Hendrik IV. was den Katho~
lieken persoonlijk niet ongunstig gezind. Zijn houding was echter
dubbelzinnig. Aan het parlement had hij beloofd. dat zijn huwelijk
aan de Katholieken geen voordeel zou brengen; in het huwelijksverdrag had hij het tegendeel beloofd. Hij werd het slachtoffer
van een crisis in de Engelsche staatskerk en van het overdreven
vorstelijk absolutisme. waarvan hij. evenals zijn vader. een voorstander was.
In Engeland hadden vele buitenlandsche Calvinisten een toe~
vlucht gevonden en tijdens de regeering van Elisabeth waren velen.
die onder Maria naar het vasteland gevlucht waren. teruggekeerd.
Te Genève en elders waren zij van een strengeren Calvinistischen
geest bezield geworden; zij vonden de Anglicaansche staatskerk
nog te katholiek en wilden haar van de roomsche ongerechtigheden
zuiveren (Puriteinen; deze naam. aanvankelijk een spotnaam.
droegen zij omstreeks 1565) 2. Zij begonnen met de bestrijding van
de liturgie (priestergewaden. beelden, kerkmuziek enz.). daarna
van de kerkelijke inrichting. In tegenstelling met het episcopalisme
der staatskerk. waarin de bisschoppen de ambten bezetten. waren
zij. in den geest van Calvijn. voor het prysbyteriaansche systeem:
de gemeenten worden bestuurd door zelfgekozen oudsten. geestelijken en leeken ; naburige gemeenten vereenigen zich tot een
presbyterium (classis) • de presbyteriën tot de synode; deze
bestuurt de kerk. niet de staat (Presbyterianen; deze naam werd
vooral aan de Puriteinen in Schotland gegeven) . Verder waren zij
voor een strenger zeden tucht. met name voor strenge zondags~
viering . Verschillende puriteinsche geestelijken werden door
Parker afgezet; enkelen hielden afzonderlijke bijeenkomsten
(Prophecyings; sedert 1567). Elisabeth trad streng. ook met de
doodstraf. op tegen alle .. dissenters" of .. non-conformisten". die
niet in overeenstemming met de .. established church" wilden leven.
Op het einde harer regeering was een derde der geestelijken afgezet; ook werden twee ter dood gebracht.
W. Hakon. The Eng!. Church 1625-1714, Lo. 1903.
S. Ho p kin s. The Puritans and queen Elisabeth. 3 v. N.Y. 1875. D 0 u 9 1a s Cam p belt, The Puritanism in Holland, England and America.
2 v. N.Y. 1892. - H. C I ark, History of the english Non-conformity I-II,
Lo. 1913.
1

l!
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De Puriteinen wilden de staatskerk hervormen, doch in het
algemeen zich niet van haar afscheiden, zooals de meer radicale
Congregationalisten, die in Robert Browne (1550-1636)
een leider vonden. Hun ideaal waren vrije, zelfstandige, gemeenten
(congregations), die slechts uit werkelijke geloovigen, "heiligen",
bestaan. Zij erkenden alleen Christus als hun hoofd en waren
slechts door den band van liefde, niet door een rechtelijke organisatie met elkaar verbonden. Volgens de meesten bestond er geen
onderscheid tusschen geestelijken en leeken; ieder, wien de
H. Geest het ingaf. mocht in de vergadering der gemeente spreken.
Dogmatisch stonden zij op calvinistisch en bodem, doch hadden
ook veel aanrakingspunten met de Ba p t i s ten, verwant aan de
Hollandsche Mennisten. In 1581 week Browne met een zestigtal
volgelingen uit naar Middelburg, doch werd in 1591 weer predikant aan de staatskerk. De gemeenten in Holland en Engeland
waren aanvankelijk weinig bloeiend, maar werden krachtiger in
de laatste jaren van Karel I en ten tijde van Cromwell. Een
bekwameren leider vonden de Congregationalisten in John Robinson (t 1645), die met zijn gemeente in 1608 van Engeland uitweek
naar Amsterdam, in 1610 naar Leiden. Van de Virginia-Company
verkreeg hij vrije godsdienstuitoefening in Noord~Amerika en in
1620 vertrokken 102 landverhuizers naar Plymouth (P i 1g r i mfat her s) 1; later volgden nog duizenden Congregationalisten,
Puriteinen, Baptisten uit Engeland.
Nog krachtiger dan Elisabeth trad Jacobus tegen de dissenters
op en bevorderde hij het episcopalisme, waarin hij den besten steun
zag voor het koningschap (no bishop no king). Onder hem
ontwikkelde het episcopalisme in de Engelsche staatskerk zich tot
de hoog~kerkelijke richting (naam na 1662). De hoofdvertegenwoordiger was L a u d, a.b. van Kantelberg (t 1645) 2, volgens
wien de Anglicaansche kerk, evenals de Roomsch~katholieke, een
der takken is, waarin de ééne Kerk verdeeld is. Hij schrijft een
theocratisch karakter toe aan het koningschap, welks organen in
het bestuur der Kerk de bisschoppen zijn, die krachtens goddelijk
recht zijn ingesteld en gezag hebben in zaken van geloof. De eere~
dienst heeft hooge waarde en alles wat in de oude kerk gebruike~
lijk was, werd weer ingevoerd, in tegenstelling met het Calvinisme,
A. Eek hof, Drie onbekende dokumenten betreffende de Pilgrim Fathers
2The Works of •.. William
Laud, 7 v. Oxf. 1847-60. - A. Dun c a n ~ Jon e s, Archbishop Laud, Lo. 1927.
1

in Holland, Ned. arch. v. Kerkgesch. 22 (1920), 1. -
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dat de prediking het voornaamste achtte en de ceremonies voor
afgoderij hield; in de genadeleer neigde hij naar de Arminianen en
Katholieken. Deze katholiseerende richting. waartoe ook Karel
behoorde. prikkelde nog meer de Puriteinen (no popery). waarbij
bovendien politieke strevingen kwamen. Zij waren meer democra~
tisch. voorstanders van de volkssouvereiniteit en burgerlijke vrijheid.
in tegenstelling met het absolutistisch bestuur van den koning. die de
parlementaire rechten wilde opheffen; hun republikeinsche opvat~
tin gen bedreigden de monarchie en de hierarchie. Nog meer dan
door Jacobus werden zij door Karel onderdrukt. Toen deze in
Schotland de episcopalistische inrichting en liturgie wilde invoeren.
brak daar een opstand uit. die ook naar Engeland oversloeg. Karel.
die geld noodig had voor den oorlog in Schotland. beriep het
parlement. dat in 11 jaar niet bijeengekomen was. Het nieuwe
parlement ( .. korte parlement". April tot Mei 1640) maakte hem
moeilijkheden. waarom hij het ophief en het .. lange parlement"
bijeenriep (1640-1653). Dit bestond echter grootendeels uit
Presbyterianen. en weigerde den koning te erkennen (1642).
waarop de burgeroorlog uitbrak. Een commissie uit het parlement.
de zg. Westminster synode (1643-47). stelde een presby~
teriaansche kerkinrichting en een calvinistische geloofsbelijdenis
vast; het Calvinisme scheen te zullen zegepralen.
Doch vooral tijdens den burgeroorlog was een andere partij
machtig geworden. de Independenten (heiligen). die de staatskerk
verwierpen. en vrijheid van godsdienst en volkomen autonomie der
afzonderlijke gemeenten nastreefden. De Independenten werden
gevormd uit Congregationalisten. Puriteinen. Baptisten. terugge~
keerde vluchtelingen en allerlei radicale en fanatieke elementen.
die tijdens den burgeroorlog naar boven gekomen waren; Edwards
telt in 1645 176 ketterijen onder hen. Zij waren bezield van een
geweldig religieus enthousiasme. verbonden met een extreem
spiritualisme en chiliasme. Zij vormden de groote meerderheid
in het leger van het parlement. aangevoerd door den geweldigen
Oliver Cromwell (1599-1658). 1 Opgegroeid onder puriteinschen
invloed. was deze in 1628 tot een dweeperige vroomheid opgewekt;
hij beschouwde zich als een werktuig in de handen van God en
als door Hem verlicht en geleid. ook in zijn niet zelden machia~
vellistische politiek. Zijn psalmenzingende soldaten behaalden

1
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talrijke overwinningen. Karel werd onthoofd en de republiek uit~
geroepen (1649), waarin Cromwell de macht in handen had.
6°. In Ierland 1, dat grootendeels tot Engeland behoorde, had
Hendrik VIII de staatskerk trachten in te voeren, maar slechts
enkele door hem aangestelde bisschoppen legden den suprematie~
eed af. Het volk en de geestelijkheid bleven de oude Kerk trouw,
ook tijdens Eduard. Elisabeth vooral trachtte het land geheel te
onderwerpen en te protestantiseeren, wat tot langdurige en
bloedige oorlogen leidde, waarin de Ieren hun godsdienst en hun
vrijheid verdedigden, doch die in 1602 eindigden met hun neder~
Jaag. De katholieke priesters en bisschoppen werden afgezet, de
kloosters opgeheven, maar de groote massa van het volk bleef
standvastig. Sinds begon een stelselmatige onderdrukking van het
volk, zooals er in de geschiedenis nauwelijks een bekend is, die
ook onder Jacobus voortduurde. Men onttrok den Ieren bijna twee
millioen morgen land, dat aan Engelsche kolonisten gegeven werd;
handel en industrie werden belemmerd, zoodat diepe armoede
heerschte. De door Karel beloofde godsdienstvrijheid werd niet
uitgevoerd; zij moesten weerstand bieden, wilden zij niet ten
ondergaan en in 1641 brak een algemeene opstand uit, die in 1643
met een wapenstilstand eindigde.

§ 178. De godsdienststrijd in de Nederlanden.
I. De afval van de Noordelijke Nederlanden 2. 10. In het begin
der 60er jaren was de toestand der Kerk zeer ernstig, doch niet
1 A. Be J les hei m, Gesch. der kath. Kirche in Irland 11 (1509-1690). M u r p h y, Our Martyrs, Dubl. 1896. - H. Ho Ilo w a y, The reformation in
Ireland, Lo. 1920.
2 B rom ~ Hen sen, Romeinsche bronnen. § 169. J. Ha n sen, Nuntiatur~
berichte aus Deutschland, 3 Sektion 1572-85, 3 Bde B. 1892-94. - G.
Ga c har d, Correspondance de Philippe 11 sur les affaires des Pays-Bas, 5 v.,
Br. 1848-62; Correspondance de Marguérite d'Autriche avec Philippe 11, 3 v.,
Br. 1867-87; Correspondance de Guillaume Ie Tacitume, 6 v. Br. 1847-66. J. Th eis sen, Correspondance française de Marg. d'Autriche avec Philippe 11,
I (1565-67), Utr. 1925. - Ch. Weiss, Papiers d'Etat du C. de Granvelle
9 v. P. 1841 - 52. - E. Po u II e t et C h. Pi 0 t, Correspondance du C. de
Granvelle (1565-86), 12 v., Br. 1878-96. - Groen van Prinsterer,
Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau, Ie Serie,
8 v. Leiden 1835-47. - F. St rad a, De bello Belgico decades duae, 2 v"
R. 1640-47. - G. Ben t i v 0 9 I i 0, Delle guerre di Fiandra, 3 v. Keulen
1633-39; ReJationi, Venetië 1633. - F. van der Ha e r, De initiis tumultuum
Belgicorum, Douai 1587. - J. Hop per u s, Commentarius de tumultibus
belgicis, ed. H 0 y n c k van Pap end re c h t, Analecta belgica IV, Den Haag
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hopeloos (§ 169). De bevolking was in haar overgroote meerder~
heid nog katholiek, ofschoon niet vurig en weinig geneigd om
offers voor het geloof te brengen, terwijl het haar aan bekwame
en krachtige leiders ontbrak. De Lutheranen waren gering in aan~
tal; de nationale Gereformeerden waren vrij verspreid in Noord~
Nederland, doch hadden nog geen aanhang bij de groote massa.
Het talrijkst waren de Doopsgezinden (een 80.000 in Noord~
Nederland); de meesten waren weinig actief, doch onder
calvinistisch en invloed werden zij vuriger; "in 1566 gingen zij bij
menigten tot de Calvinisten over en de eigen gemeenten ver~
vloeiden jammerlijk" (Knappert 365, 366). Een groot gevaar
echter voor de Kerk vormden de Calvinisten, die in de Waalsche
provincies en in Vlaanderen, ofschoon nog gering in aantal. reeds
een macht begonnen te worden. De Lutheranen en Doopsgezinden
hielden zich buiten de politiek; de Calvinisten echter wilden den
staat aan Gods ordonnantiën onderwerpen, d.w.z. aan hun kerkelijk
bestuur. Zij zagen in het Katholicisme een afschuwelijke afgoderij,
1743. - Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales 1566-1616, ed.
R. Fr u i n, Den Haag 1893. - A. van Te y I i n gen, Opkomste der Neder~
lantsche beroerten, Mr. 1642. - N. B u r gun d i u s, Historia Belgica ab anno
1558, Ingolst. 1629. - P. B 0 r, Oorsprongk, begin ende aenvang der Neder~
lantscher oorlogen, 4 dl., Amst. 1679. - E. van Met ere n, Historie der
Nederlandscher ende haerder nabueren oorlogen, Delft 1599. - E. van Re y d,
Historie der Nederlantscher Oorlogen begin ende voortganck, Arnhem 1626. H. de G r oot, Annales et Historiae de rebus Belgicis, Amst. 1657. - P. C.
Hoof t, Nederlandsche Historien, 2 dl., Amst. 1642-54. - J. Mot 1 e y, The
rise of the Dutch republic, 1555-1584, 3 v., N.Y. 1856; geannoteerde vertaling
door Bakhuizen v. d. Brink, 4 dl., Den Haag 1866. - W. Nuijens,
Gesch. der Nederl. beroerten in de XVIe eeuw, 4 dl., Amst. 1865. - F. J.
Hol z war t h, Der Abfall der Niederlande, 1559-1582, 2 Bde Schaffhausen
1865-71. - R. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over
vaderlandsche geschiedenis en letteren, 5 dl., Amst.~Den Haag 1863-1913. R. Fr u i n, Verspreide geschriften, 11 dl., Den Haag 1899-1905; De Tachtig~
jarige oorlog, 6 dl .. Den Haag 1908-09. - E. Mar x, Studien zur Geschichte
des niederländischen Aufstandes, Lz. 1902. - E. Gos sar t, Espagnols et
Flamands au XVIe s., 2 v. Br. 1905-06. - H. P i ren n e, Histoire de Belgique
lIl. IV. - P. Blo k, Gesch. v. h. Nederlandsche volk Il. - J. Gos s e s en
N. Jap i k s e, Handboek tot de staatkundige gesch. van Nederland, Den Haag
z 1927. Ch. Ter I i n den, Liste chronologique provisoire des Edits et
Ordonnances des Pays Bas. Regne de Philippe Il, 1555-98, Br. 1912. - A.
de BI é c 0 u r t en N. Jap i k s e, Klein plakkaatboek van Nederland, Den
Haag 1919. - Pas tor VIII, IX. - Batavia Sacra. - H .C 0 p pen s, Kerk~
gesch. van Noord~Nederland. - Jo s. Ha bet s, Gesch. v. h. tegenwoordig
bisdom Roermond IJ. - L. Sc hut jes, Gesch. v. h. bisdom 's Hertogenbosch. J. Krüger, Kerk. gesch. v. h. bisdom Breda (§ 63, 2°). - Reitsma~
Lindeboom,
Knappert, Bibliotheca reformatoria (§ 169). L.
K nap per t, Gesch. der Nederl. hervormde kerk gedurende de XVI en XVII
eeuw, Amst. 1911. - J. Rei t s m a ~ S. van Vee n, Acta der provinciale en
particuliere synoden 1572-1620, 8 dl. Den Haag 1892-99.
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en de staat. die dit begunstigde. moest omvergeworpen worden.
Daarom werden zij overal. waar zij machtig genoeg waren. revo~
lutionnair. gingen tot den aanval over en ontketenden een gods~
dienstoorlog : in Frankrijk. Schotland. ook in de Nederlanden. Zij
beschikten over goede. te Genève opgeleide predikanten; hun
consistoriën schiepen eenheid in de gemeenten en een krachtige
samenwerking der gemeenten onderling. "Calvijns Israëlitischtheocratisch godsbegrip wekt een grimmig heroïsme. het dogma
der voorbeschikking een fatalistische doodsverachting; de kerkorde brengt discipline en eenheid" (Knappert. 378). Met zijn
democratisch karakter trok het Calvinisme vooral de kleine
burgerij; doch ook gereformeerde kooplieden in Antwerpen en
elders waren bereid het met geld te steunen; den meesten ingang
vond het in de Zuidelijke industriesteden. waar het echter ook
vele onzuivere elementen in zich opnam. In het begin der 60er
jaren verwekte het reeds onlusten in de Zuidelijke Nederlanden.
maar toen de verhoopte steun der Fransche Hugenoten uitbleef.
was de rust spoedig hersteld.
Dat het Calvinisme met zijn betrekkelijk gering aantal volge~
lingen tenslotte in de Noordelijke Nederlanden heeft kunnen
zegepralen. is mogelijk geworden door den strijd tegen Spanje. De
overgroote meerderheid van het volk voerde dien uit nationale.
economische en politieke motieven. de Calvinisten om hun godsdienst. In deze hoofdzakelijk dus anti-Spaansche beweging hebben
de Calvinisten de leiding weten te verkrijgen; de Katholieken lieten
zich nog meesleepen. toen het godsdienstig element reeds op den
voorgrond trad. Toen zij tot bezinning kwamen. was het reeds
te laat; de Calvinisten hadden de macht in het Noorden in handen
en onderdrukten het Katholicisme.
2°. a. Door toevallige omstandigheden. door erfopvolging. waren
de Nederlanden en Spanje. twee landen met in aard en belangen
totaal verschillende bevolking. onder hetzelfde bestuur vereenigd
geworden. De Nederlanden waren tengevolge daarvan niet zelden
in een richting gedreven. die met hun belangen in strijd was. Zij
hadden voor een goed deel de oorlogen van Karel V in Duitschland.
Frankrijk en Italië moeten betalen. die hun niet het minste voordeel
schonken. doch hen wel aan invallen blootstelden. Deze impopulaire oorlogen hadden het land uitgeput en de ontevredenheid
daarover openbaarde zich vooral toen Philips 11 (1555) aan de
regeering kwam. Van Karel had men het verdragen. Te Gent
geboren. werd hij als Nederlander beschouwd en hij was altijd
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populair gebleven. Hij had de nationale gevoelens geëerbiedigd en
Nederlanders met het bestuur belast; vooral door overreding, nooit
door geweld, had hij zijn wil trachten door te zetten. Doch Philips,
een Spanjaard van afkomst en karakter, begreep zijn Nederlandsche onderdanen niet en werd niet door hen begrepen. Nauwelijks verstond hij hun taal en toonde daarbij een zekere hooghartigheid, grandezza, iets kouds en stijfs, dat de Nederlanders afstootte.
Als Spanjaard wilde hij de Nederlanden dienstbaar maken aan de
grootheid en macht van Spanje; hij beschouwde ze als een
"bezitting", die als steunpunt en operatiebasis van de Spaansche
macht in het Noorden moest dienen; dat wilde het Nederlandsche
volk niet en daar ligt de hoofdoorzaak van den opstand. "Niet om
deze of gene handeling der regeering is het volk in opstand
gekomen, niet om de geloofsvervolging, niet om den tienden
penning. Maar het gevoelde, dat een antinationale regeering het
een anderen weg opdreef, dan het altijd bewandeld had". (Fruin,
Voorspel, Verspr. Gesch. I. 273). Nieuwe plakkaten tegen de
ketters heeft Philips niet uitgevaardigd, doch die van Karel
gehandhaafd.
b. Een andere reden, waarom de regeering van Philips impopulair werd, was zijn streven naar centralisatie en staatsabsolutisme.
Dit lag in den geest des tijds en in de lijn van de vroegere Bourgondische vorsten; het had er toe kunnen leiden, dat uit de 17
provinciën een ééne, moderne, krachtige staat zich ontwikkeld had,
maar het was in strijd met het eeuwenoude particularisme der
provincies, met allerlei privilegies en "vrijheden" en gebruiken van
de verschillende gewesten en standen.
c. Meer in het bijzonder zagen de leden van den hoog en adel
hun macht en aanzien door het absolutisme bedreigd (Oranje,
Egmont, Hoorne, van Megen, de Croy, Lalaing enz.) In de M. E.
hadden zij bijna naast de vorsten des lands gestaan; nu waren zij
leden van den staatsraad en stadhouders der provincies, doch
wilden daar zooveel mogelijk onafhankelijk regeeren. Hoe meer
Philips zijn macht uitbreidde en hoe meer het bestuur door Spanjaarden werd uitgeoefend, des te meer steeg hun ontevredenheid.
Zij hebben in den aanvang de leiding in de beweging tegen Spanje.
In Frankrijk en Duitschland zien wij hetzelfde verschijnsel.
d. Bijzondere ontevredenheid wekte de oprichting der nieuwe
bisdommen (§ 169), terwijl de strenge plakkaten tegen de andersdenkenden ook aan vele Katholieken niet sympathiek waren.
3°. Philips bleef nog in de Nederlanden tijdens zijn oorlog met
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Frar,krijk, die voor hem een gunstig verloop nam, maar het land
zware lasten oplegde. In het najaar van 1559 vertrok hij naar
Spanje, om nooit meer terug te keeren en liet een leger achter van
3000 man Spaansche troepen, die bij het volk zeer gehaat waren.
Zijn halfzuster, Margaretha van Oostenrijk 1, gehuwd met den
hertog van Parma, stelde hij aan tot landvoogdes. Zij was goed
katholiek, devoot zelfs, maar ondanks haar mannelijk voorkomen
ontbrak het haar aan kracht en beslistheid; zij liet zich leiden,
door wie invloed op haar wisten te verkrijgen. Als "Consulta"
werden haar door Philips terzijde gesteld GranvelIa, Viglius van
Aytta, een Fries van geboorte en bekwaam jurist, die op lateren
leeftijd in den geestelijken stand getreden was en Berlaymont.
Granvella, sedert 1561 kardinaal. een meester in de machiavellis~
tische politiek, was een voorstander van het absolutistisch regime
van Philips, wiens belangen hij diende met onwankelbare trouw,
zoozeer zelfs, dat P. Pius V hem eens ronduit zeide, dat hij meer
Spanjaard dan kardinaal was. De "Consulta" was geen officieel
lichaam, wel de .. Raad van State", met wien de landvoogdes de
gewichtige aangelegenheden moest behandelen. Behalve de drie
leden der Consulta behoorden daartoe Philips van Stavele, graaf
Lamoraal van Egmont en prins Willem van Oranje; de eerste drie
vertegenwoordigden het Spaansche, absolutistische standpunt. de
andere drie het nationale. Egmont was een schitterend cavalier,
levenslustig, ijdel. zonder politiek doorzicht.
Willem van Oranje 2 daarentegen was een man met een scherp verstand en
een sterken wil: hij doorschouwde personen en zaken, deed nooit onberaden
handelingen, hield zijn doel immer voor oogen en handelde, als het oogenblik
gunstig was. Ook in de moeilijkste omstandigheden verloor hij den moed en zijn
volkomen zelfbeheersching niet. In de machiavellistische politiek was hij de
evenknie, misschien wel de meerdere van Granvella. In hooge mate verstond
hij de kunst zijn tegenstanders moeilijkheden in den weg te leggen en zijn
ware gevoelens te verbergen. Hij was talentvol en ontwikkeld en sprak zeven
talen; in zijn uiterlijke verschijning en in den omgang was hij zeer innemend.
Zijn wereldsche en lichtzinnige levenswijze verschilde niet van die van de
meeste zijner standgenooten; op den vorstendag van Frankfort (1558) verdedigde
hij openlijk, dat echtbreuk geen zonde was. Van zijn godsdienstige opvattingen
zegt Pirenne (lIl, 495): .. hij was op dezelfde wijze katholiek. als hij later
lutheraan en nog later calvinist zou zijn; d.w.z. zonder eenige geestdrift of
F. Ra c h fa h I, Marg. von Parma 1559-1567, Mn. 1898.
Nam è c he. Guillaume Ie Taciturne. 2 v. Leuv. 1890. - F. Fa c h fa h I.
W. v. Oranicn. § 169. - P. Blo k. Willem de eerste. Prins van Oranje. 2 dl..
Amst. 1919. - H. A 11 a r d. Des Zwijgers godsdienstzin. Studiën 16. 65; 23. 185;
27. 42. - B r 0 !TI - Hen sen. Romeinsche bronnen. 938 vlg. - Apologie of
verantwoordinghe van den Prince van Orangien. met voorrede van A. Ver w e y.
Amsterd. 1923.
1

2

J.
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diepere overtuiging. Allereerst was hij een politicus. die de geloofsvragen meer
met de oogen van een staatsman dan van een geloovige beschouwde"; Fruin.
Blok e.a. twijfelen echter niet aan den ernst zijner godsdienstige overtuiging.
vooral in de latere jaren. Een Christendom boven geloofsverdeeldheid is zijn
ideaal geweest en ook nog gebleven. nadat hij zich reeds bij de Calvinisten
had aangesloten. - In 1533 was hij uit het Duitsche grafelijke geslacht van
Nassau-Dillenburg geboren en opgevoed in een gematigd Lutheranisme. Van
een neef had hij in Nederland uitgestrekte bezittingen (Breda. Geertruidenberg)
en in Zuid-Frankrijk het prinsdom Oranje geërfd; zoo was hij een der aanzienlijkste en rijkste Nederlandsche edelen. Daar het Protestantisme in de
Nederlanden niet geduld werd. was hij op ll-jarigen leeftijd naar Brussel
gezonden en daar katholiek opgevoed; uiterlijk nam hij zijn plichten waar en
liet ook zijn zoon uit zijn eerste huwelijk. met Anna van Buren. katholiek
opvoeden. Na haar dood (1561) zocht hij relaties in Duitschland en trad in
het huwelijk met Anna van Saksen. de dochter van Maurits van Saksen. een
kleindochter van Philips van Hessen. Om de bloedverwanten zijner gemalin
te winnen. verklaarde hij .. de ware christelijke religie oprecht genegen te zijn"
en hij woonde te Dresden trouw de Luthersche godsdienstoefeningen bij; doch
beloofde tegelijkertijd Philips. die het huwelijk met een protestantsche nooit
zou dulden. dat zij .. katholiek zou leven". Eveneens schreef hij terzelfder tijd
aan P. Pius IV de .. pest der ketterij" in zijn prinsdom Oranje te zullen uitroeien.
Later verklaarde hij in zijn Apologie (1581). ..dat hij den protestantschen
godsdienst nooit gehaat had". Anna werd uiterlijk katholiek. doch bleef steeds
met de Protestanten in relatie. In Mei 1566 betuigde hij nogmaals den Paus
zijn getrouwheid aan het katholiek geloof. "quam unice observavi et colui
semper" en beloofde voor de instandhouding ervan in Oranje te zullen zorgen.
doch in Nov. 1566. toen hij van Duitschland hulp verwachtte. schreef hij aan
Willem van Hessen. ..in zijn hart altijd de Augsburgsche confessie gedragen en
bekend te hebben". Toen de hulp van Duitschland uitbleef. wendde hij zich tot
Fransche Hugenoten; steeds meer werd hij op de Calvinisten aangewezen en
ging in 1573 tot hen over. Toch verklaarde hij in zijn Apologie: .. Onze vijanden
hebben met sulck een tegenpartye te doen. die recht uit spreeckt. sonder bedroch
ende yet te willen binnenhouden". Ook na zijn overgang tot het Calvinisme
was hij tot verdraagzaamheid jegens de Katholieken geneigd. volgens zijn ideaal:
samenleving en samenwerking van beide belijdenissen op de basis van burgerlijke
verdraagzaamheid en gelijkheid. Dit wilden de Calvinisten echter niet en daar
hij op hen alleen was aangewezen. vaardigde hij 20 Dec. 1581 een plakkaat uit.
waarin de uitoefening van den katholieken godsdienst aan meer dan twee derden
der bevolking verboden werd. nadat hij reeds in zijn Apologie verklaard had:
.. dat wij nog vastelyck hopen .... dat Godt oock sal de gnade verleenen om dit
500 wonderlyck ende verholen Ryck door hem (den Paus) in zijn speloncke van
Roome op gerecht . . .. te helpen nae onsen vermoghen in den grondt verderven
ende vernielen".

4°. Willem van Oranje is de ziel en de leider geworden van den
opstand tegen Spanje. ofschoon deze hem aanvankelijk niet als
doel voor oog en stond. Hij is door allerlei stroomingen voort~
gedreven. maar wist ze tenslotte te leiden. De eerste oppositie
tegen Philips is uitgegaan van den hoogen adel 1. die meer invloed
wenschte op het landsbestuur. dat practisch geheel in de handen
lag van Granvella. die Margaretha beheerschte. Ook Oranje. lid
1 H. E nno van Gel der. De Hollandsche adel in de tijd van de opstand.
Tijdschr. voor Gesch. 45 (1930) 113.
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van den Raad van State, stadhouder van Holland, Zeeland en
Utrecht, kon zich moeilijk met een ondergeschikte positie tevreden
stellen; als groot heer wenschte hij vrijheid van spreken en
handelen. Er werd een formeele campagne tegen Granvella op
touw gezet, pressie op Margaretha en Philips uitgeoefend, zoodat
Philips tenslotte zijn trouwen dienaar losliet, die uit de Neder~
landen vertrok (begin 1564). Dit was een groote overwinning voor
Oranje en den adel, die nu hun tijd gekomen achtten.
Na het vertrek van Granvella stond Margaretha geheel onder
den invloed der nationale leden van den Raad van State.
Oranje, Egmont en Hoorne. Door de agitatie der Calvinisten was
de ontevredenheid over de plakkaten, de nieuwe hierarchie en de
besluiten van Trente nog toegenomen en om de gunst van het
volk te winnen, wisten Oranje en zijn beide vrienden Margaretha
te bewegen Egmont naar den koning af te vaardigen, om ver~
zachting der plakkaten en wijziging in de afkondiging van het
concilie te verkrijgen. Philips weigerde het eerste: de plakkaten
moesten in al hun gestrengheid gehandhaafd blijven. Dit besluit
was misschien niet verstandig in de gegeven omstandigheden, nu
algemeene ontevredenheid en onrust heerschten ; ook verschillende
bisschoppen waren voor gematigdheid; doch nog onverstandiger
was de afkondiging ervan, tegen verschillende leden van den Raad
van State in, door Oranje doorgedreven, waarschijnlijk om een
agitatiemiddel te hebben. De ontevredenheid werd dan ook veel
sterker. Van nu af begint het godsdienstig element een rol te spelen
in het verzet tegen Spanje; in de plaats van den hoog en komt de
lagere adel aan het hoofd der beweging.
Gelijk in Duitschland stak ook hier de lagere adel zoo diep in
schulden, dat langs den gewonen weg geen uitkomst meer mogelijk
was. Vooral de jongere zonen, "smalle jonkers" genoemd, waren
berooid; zij stonden in dienst der Kerk of leefden van den oorlog;
in vredestijd waren de laatsten broodeloos. Bij een kerkelijke en
staatkundige omwenteling hadden zij niets te verliezen, en konden
zij zelfs een kans van lotsverbetering maken. Verschillende onder
hen hadden in Genève en in Frankrijk gestudeerd en waren er
calvinist geworden, o.a. de gebroeders Johan en Philips van
Marnix; bij hen staan de godsdienstige motieven meer op den
voorgrond. De schakel tusschen den hoogen en lageren adel was
L 0 de w ij k van Na s s a u, de broer van Oranje. In het bijzijn
van den Fransehen predikant Junius werd in Nov. t 565 een com~
promis gesloten door 20 edelen. Het bedoelde een soortgelijken
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bond als dien der Hugenoten. maar op aanraden van Oranje was
iedere uitdrukking vermeden. die het wantrouwen der Katholieken
kon wekken. Men verbond zich slechts onder eede de oprichting
en het behoud der inquisitie te verhinderen. De hoofdpersonen
van het compromis waren de graaf van Brederode. Lodewijk van
Nassau en de graaf van Culemborg: in korten tijd had het 300
onderteekeningen. zelfs van abten en kanunniken. 5 April 1566
werd door eenige afgevaardigden van het compromis. vergezeld
door 300 à 400 edellieden, aan Margaretha een verzoekschrift
aangeboden. waarin zij vooral op afschaffing der plakkaten aan~
drongen. Margaretha beloofde een voorloopige verzachting der
plakkaten (moderatie) en het zenden van een gezantschap naar
den koning. Des avonds vereenigden zich de deelnemers aan een
feestmaaltijd in het paleis van den graaf van Culemborg te Brussel.
De meesten hadden hun baard op Turksche wijze laten scheren
en als rondtrekkende bedelaars (gueux) zich van een bedelnap
voorzien.
Terwijl Margaretha een ontwerp ter verzachting der plakkaten
ontwierp. deden de Calvinisten reeds. alsof deze niet meer be~
stonden. Uitgewekenen keerden terug: vluchtelingen uit Frankrijk
kwamen in het land. Bij gebrek aan kerken hielden zij openbare
bijeenkomsten in het open veld (gras~ of hagepreeken). waar
fanatieke predikanten tot den strijd opwekten en gewapende
mannen aanwezig waren. om een eventueel en overval te ver~
hinderen. Reeds waren zij er niet meer mee tevreden. dat zij
geduld zouden worden. doch eischten afschaffing van de paapsche
afgoderij. Het ging bij hen niet. zooals bij vele edelen. vooral tegen
de Spaan sc he tyrannie. maar tegen de Roomsche. Het gods~
dienstige element trad op den voorgrond: de consistoriën namen
de leiding. die aan de handen van den adel ontglipte. Zij beschikten
over veel geld. waarmee Lodewijk van Nassau Duitsche troepen
wierf en zochten ook aansluiting bij de Hugenoten.
Plotseling, doch niet onvoorbereid. brak in Augustus 1566 de
beeldenstorm 1 los. Begonnen te S. Om er en Armentières ( 14
Aug.). sloeg de beweging over naar Antwerpen. Gent. Delft (24).
Den Haag. Leiden. Amsterdam. Utrecht, Groningen en duurde de
geheele maand Augustus door: alleen Luxemburg. Artois en
Namen bleven gespaard. In blinde razernij werden beelden en
1 Corpus iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in
de Bourgondische monarchie. I Haarlem (J. KIe Ij n tie n s en B. Be c k er);
11 Nijmegen (F. v. Hoeck), Tilb. 1929.
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kerkramen stuk geslagen; de H. Hosties over den grond gestrooid,
kostbare gewaden en boeken verscheurd. In Vlaanderen alleen
werden 400 kerken geplunderd. Gruwelijke heiligschennissen
werden gepleegd en onnoemelijke schatten van m.e. kunst ver~
nield, zoodat men het thans als een kostbare vondst beschouwt,
als een overgepleisterde muurschildering of een ongeschonden
beeld uit dien tijd ontdekt wordt. Door een panischen schrik
verlamd zag de overheid werkeloos toe; Margaretha was niet in
staat krachtig op te treden, daar zij niet op het leger rekenen kon,
welks aanvoerders grootendeels tot het verbond der edelen be~
hoorden. Eerst toen de storm eenigszins geluwd was, kwamen de
Katholieken tot bezinning. en beloofden aan Margaretha hun steun;
vele edelen verlieten het verbond. Nu was de rust spoedig hersteld
en een katholieke reactie volgde; doch door de komst van Alva
nam alles weer een andere wending.
Wie draagt de verantwoordelijkheid van den beeldenstorm? Nog nooit is
afdoende weerlegd de opvatting van Nuyens (I, 2, 144), dat hij is uitgegaan van
de calvinistische consistories en predikanten en volgens een te voren opgesteld
plan. om zich door een plotselingen overval van de katholieke kerken meester
te maken ter uitoefening van hun godsdienst. terwijl de onderdrukking van het
Katholicisme als nevendoel daarmee gepaard ging. Dit blijkt uit de felle taal
der predikanten tegen de afgoderij; op verschillende plaatsen deden de predi~
kanten en consistories zelf mee en hielden na de vernieling godsdienstoefeningen.
De hooge edelen zijn er niet direct in betrokken. maar medeplichtig door hun
slap optreden; waarschijnlijk waren wel verschillende leden van het verbond
der edelen medeschuldig. Een andere vraag is. of de Calvinisten den beelden~
storm in zijn geheelen omvang voorzien en gewild hebben. Zooals het immer
bij volksbewegingen gaat. sluit het gepeupel er zich bij aan om te vernielen
en te plunderen. Ook hier waren de consistories het oproer. toen het eenmaal
uitgebroken was. niet meer meester. - Volgens Knappert (389) .. was de
beeldenbreking stellig een uiting van gereformeerden geloofsijver". maar "noch
de verbonden edelen. noch de veldpredikanten hebben den beeldenstorm recht~
streeks veroorzaakt" en hij haalt verschillende redenen daarvoor aan. ..Slechts
zagen zij er een (taktische) fout. geen misdaad in" ... Dat echter daarvóór de
heftige taal van sommige predikanten de menigte in beweging heeft gebracht,
ontkent wel niemand".

5°. De verontwaardiging en toorn van Philips kenden geen
grenzen. toen hij den ongehoorden smaad aan den katholieken
godsdienst en zijn gezag vernam. P. Pius V spoorde hem dringend
aan persoonlijk naar de Nederlanden te gaan en het nog eenmaal
met zachtheid te beproeven. Philips zond echter Alva .. den ijzeren
hertog", een groot veldheer, doch volstrekt geen diplomaat. Hij
was even sterk van het absolutistisch karakter van het koningschap
doordrongen als zijn meester; een beleediging den koning aan~
gedaan beschouwde hij als een persoonlijken smaad. Ook het
kerkelijk absolutisme (placet) werd door hem gehandhaafd. In
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plaats van met beleid te werk te gaan en de koningsgezinde
elementen tot zich te trekken. wilde hij met geweld alle verzet neer~
slaan. zonder onderscheid van personen. waardoor hij de geheeIe
bevolking tegen zich in het harnas joeg. Pius wilde Alva een
gevolmachtigde medegeven om hem in de kerkelijke aangelegen~
heden ter zijde te staan. wat Philips afwees. om door Rome niet
gedwarsboomd te worden. Want behalve de onderdrukking der
ketterij was het mede Alva's opdracht de lastige privilegies op te
heffen en in de Nederlanden als in een Spaansche provincie het
absolutistisch bestuur te vestigen Daardoor stiet hij ook de goede
Katholieken. die zich na den beeldenstorm van de Calvinisten
hadden afgewend. van zich af en maakte hij den tegenstand tegen
Spanje weer algemeen. Het is altijd dezelfde noodlottige ver~
menging van wereldlijke en geestelijke belangen. Daarom ook werd
de Paus van Spaansche zijde altijd onjuist ingelicht. alsof het
alleen om de godsdienstige belangen ging (Pastor VIII. 351).
daarom heerschte te Rome onverdeelde vreugde over de over~
winningen van Alva op Lodewijk van Nassau en Oranje.
9 Augustus 1567 trok Alva met een leger van 9000 man Brussel
binnen; Margaretha vroeg ontslag; Oranje vluchtte naar Duitsch~
land; zijn bezittingen in de Nederlanden werden in beslag
genomen; hij was uit zelfbehoud op de opstandelingen aange~
wezen. Alva begon met een waar schrikbewind. Een "raad van
beroerte". een exceptioneele, zuiver wereldlijke rechtbank. door
het volk weldra "de bloedraad" genoemd. werd opgericht. waar~
voor allen gedagvaard werden. die aan het verbond der edelen en
het verzoekschrift hadden deelgenomen; allen. die Calvinistische
predikaties bijgewoond. predikanten begeleid of gehuisvest
hadden; allen. die medeplichtig waren aan den beeldenstorm.
Velen vluchtten; degenen. die bij dagvaarding niet verschenen.
werden vogelvrij en hun goederen verbeurd verklaard. Het aantal
ter dood gebrachten is niet nauwkeurig bekend. doch beloopt wel
tusschen de 6 en 8 duizend (onder wie de graven van Egmont en
Hoorne ). Angst. verbittering en gisting maakten zich van het
geheeIe land meester. De Calvinisten wierpen de schuld op de
geestelijken en koelden hun woede op hen (de Boschgeuzen in
West~Vlaanderen). Nic. van Nieuwland. de b. van Haarlem.
smeekte tevergeefs om barmhartigheid voor de misleide menigte.
Oranje zocht hulp en wierf troepen in Duitschland, niet om den
koning van Spanje. maar om Alva, den tyran. weerstand te bieden.
zooals hij in zijn meesterlijke Justificatie verklaart. De troepen
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trokken de grenzen over; Lodewijk van Nassau bracht 25 Mei 1568
den graaf van Aremberg een nederlaag toe bij Heiligerlee. doch
werd 21 Juli door Alva bij Jemmingen verslagen; ook Oranje moest
in November het veld ruimen. Einde 1568 scheen het Spaansche
gezag sterker bevestigd dan ooit. P. Pius raadde toen aan een
algemeene amnestie af te kondigen en stelde zelf de noodige dis pen..
saties op om rouwmoedige ketters met de Kerk te verzoenen. Ook
Philips zag de noodzakelijkheid in van een amnestie en onder..
teekende een desbetreffend decreet (Nov. 1569) ; doch Alva hield
de publicatie hiervan en van de pauselijke bulle tot Juli 1570 tegen
(Pastor. VIII. 354). Wel voerde hij de hierarchie overal definitief in
en liet het concilie afkondigen. Om nu ook het absolutisme te vol ..
tooien. werd een nieuw systeem van belasting ingevoerd. Deze had
tot dusver afgehangen van de inwilliging der Staten; nu werden
voor éénmaal vastgesteld een honderdste penning (1 %) van alle
roerende en onroerende goederen en twee blijvende belastingen. op
den verkoop er te verhalen: een tiende penning (10 %) van de
opbrengst bij verkoop van roerende goederen. een twintigste (5 % )
bij dien van onroerende goederen. Beide belastingen troffen dus
vooral den handeldrijvenden en industrieelen middenstand. wat
voor dezen een catastrophe beteekende en een algemeene malaise
veroorzaakte. Tevergeefs richtten eenige bisschoppen een gemeen..
schappelijk schrijven aan Alva.
6°. Plotseling barstte de ontevredenheid los in een opstand. die
zich in korten tijd over het gehee]e land verbreidde. "Niet de ijver
voor het protestantsche geloof. maar de vrees voor het invoeren
van den tienden penning heeft Nederland tot den afval van zijn
koning bewogen. Als één man kwam gansch Holland zonder onder..
scheid van kerkelijke gezindheid in verzet tegen den dwingeland.
die hem thans ook zijn v]eeschpot wilde ontrooven" (Fruin. Versp.
Geschr. VI. 128); de tiende penning deed de maat overloopen. De
opstand had dus aanvankelijk een nationaal. geen godsdienstig
karakter. doch de Calvinisten zouden spoedig de drijvende kracht
vormen en de leiding nemen.
De aanleiding werd de inname van den Briel door de Water..
geuzen 1. Deze bestonden uit Calvinisten en leden van het verbond
der edelen. die voor Alva gevlucht waren. bij wie zich ook allerlei
avonturiers en bandieten en Fransche Hugenoten uit La Rochelle
1 K e r v y n deL e t ten ho v e. Les Hugenots et les Gueux. 6 v. Brugge
1883-84. - E. K u i per, Het Geuzenliedboek, 2 dl. Zutphen 1924. - J. Sm i t.
Den Haag in den Geuzentljd. Den Haag 1922.
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gevoegd hadden. Van Oranje ontvingen zij het recht in zijn naam
oorlog tegen Spanje te voeren. Zij zwierven rond op zee. maakten
zich. waar zij konden. van schepen meester en richtten de Neder~
landsche zeevaart ten gronde. Soms ook landden zij en plunderden
dan de kerken en vermoordden de priesters. 1 April 1572 maakten
een 600 man. onder aanvoering van den woesten Willem van der
Marck. heer van Lumey. in naam van den prins van Oranje zich
van het stadje Brielle meester. Andere steden sloten zich. niet
zelden gedwongen. bij den Prins aan en in korten tijd was bijna
geheel de provincie Holland tegen Spanje in opstand. Calvinisten
namen de leiding en sleepten de Katholieken mee. die wel tegen
Alva waren. doch het gevaar voor hun godsdienst niet inzagen of
niet zelden vol schrik bleven toezien. Nederlandsche officieren
organiseerden de verdediging tegen het Spaansche leger. hulp~
troepen kwamen uit Engeland en Frankrijk. Uiterlijk bleef alles bij
het oude; alleen werden de katholieke magistraten door prote~
stantsche vervangen. Op een vergadering der Staten van Holland
te Dordrecht (19 Juli 1572) werd Oranje door hen als stadhouder
erkend van Holland. Zeeland. Utrecht en West-Friesland en van
nu af was hij de hoofdleider van den opstand. Geleidelijk breidde
deze zich uit over het geheele land. Op verschillende plaatsen
gingen de Geuzen en het volk tot gewelddadigheden tegen de
katholieke priesters over 1. 16 April 1572 vermoordden de Geuzen
in zijn pastorie den pastoor van Haaren 2. 24 Juni 5 Franciscanen
uit Alkmaar 3 te Enkhuizen (later nog een te Ransdorp ) ; 19 Juli
ondergingen de 19 martelaren van Gorcum 4 heldhaftig den dood
te den Briel; bij de inname van Roermond 5 (23 Juli) door de
troepen van Oranje werden 30 geestelijken. onder wie 12
Karthuizers. gedood; 10 Dec. viel Musius 6. de geleerde rector van
het S. Agnietenklooster te Delft. In het geheel zijn tot einde
December 1572 omstr. 95 kloosterlingen en priesters ter dood
gebracht en bovendien nog talrijke leeken.
1 P. 0 p mee r. Hist.
martyrum Batavicorum. Keu!. 1625; Het Neder!.
Catholyk Martelaars Boek. Antw. 1700. Kro ne n b u r g. Neerlands
Heiligen in latere eeuwen. - 2 Th. Go 0 sen s. Pastoor Petrus Janssen te
Haaren t 1572. Bossche bijdragen (1930). 199. - 3 W. Lampen. De
martelaren van Alkmaar en hun tijd. Alkmaar. 1922; De martyribus Alcmariensibus. Arch. Franc. histor. 16 (1923).453. - W. Nolet en G. Gorris.
De Alkmaarsche martelaren. Hilv. 1929. - 4 G. Est i us. Historiae martyrum'
Gorcomiensium. Douai 1603. - H. Me u f fel s. Les martyrs de Gorcum.
L. S. 1908. - 5 G. Hes s e. De martelaren van Roermond. Limburgs Jaarboek
191 I. 170. 264. - 6 W. Nol e t. Stukken over Musius. Bijdr. b. Haarlem 45. 77 ;
Een plan tot uitgave van Musius' werken in de 17e eeuw. t.a.p. 46. 146.
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Op de bovengenoemde Statenvergadering te Dordrecht was
vrijheid van godsdienst geproclameerd: niemand zou om den godsdienst bemoeilijkt worden. Een deel der kerken werd aan de
Calvinisten gegeven, die zich kerkelijk begonnen te organiseeren
en in Aug. 1572 te Edam een synode hielden. Doch waarschijnlijk
reeds in den zomer van 1573, in ieder geval vóór de synode van
Dordrecht van Juni 1574, werd door de Staten van Holland de
publieke uitoefening van den katholieken godsdienst verboden.
Ook Oranje ging in 1573 openlijk tot het Calvinisme over. En de
Katholieken, die de overgroote meerderheid vormden, hebben dit
alles geduld: zij hadden geen leiders en werden door de Calvinistische overheden in bedwang gehouden. In den zomer van 1572
hadden naar schatting een 4000 katholieke magistraten en priesters
de provincie verlaten.
Alva was den opstand in het Zuiden spoedig meester. Naar het
Noorden zond hij zijn zoon, don Frederik, die de opstandige
provincies in het Oosten nagenoeg onderwierp en ook Holland
binnendrong, doch het beleg van Alkmaar moest opbreken (8 Oct.
1573) 1. Het Spaan sc he leger maakte zich ontzaglijk gehaat bij de
bevolking. Philips zag in, dat het zoo niet verder ging en 29 Nov.
1573 werd Alva vervangen door Requesens, den stadhouder van
Milaan (§ 173, 2 0 ), die den status quo handhaafde. Bij zijn onverwachten dood (5 Maart 1576) ging het landsbestuur voorloopig
aan den Raad van State over. Bijna geheel Holland (behalve
Amsterdam en Haarlem) en een groot deel van Zeeland was toen
in de macht der opstandelingen. De Spaansche troepen, die geen
soldij ontvingen, sloegen in Juli 1576 aan het muiten, wat onrust
en verbittering wekte ook bij de aan den koning trouw gebleven
bevolking. Door Oranje werd dit handig uitgebuit om de andere
provincies met Holland en Zeeland in een unie tegen "de Spaansche
troepen", zooals het heette, te vereenigen. De Staten van Brabant,
waarin zijn aanhangers den boventoon voerden, verzamelden een
leger tegen de Spaansche troepen, die zich van Antwerpen meester
maakten en er gruwelijk huishielden (Spaansche furie), en riepen
de Generale staten bijeen te Gent, waar de afgevaardigden van
alle provincies bijeenkwamen, behalve die van Luxemburg,
Groningen en Friesland. Daar werd 5 Nov. 1576 de Pacificatie
van Gent gesloten tusschen Holland, Zeeland en Oranje aan de
eene, de andere vertegenwoordigde provincies aan de andere zijde.
1

G. Gorris, De Alkmaarsche 8-0ctober-kwestie, Stud. 101 (1924), 426.
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ZIJ is een verdrag om de Spaansche soldaten en de andere vreemdelingen. die
het volk uitzuigen en onderdrukken. te verdrijven. Het gezag van den koning
blijft gehandhaafd; men zal hem vragen de Generale staten plechtig bijeen te
roepen om orde op de zaken te stellen. Tot zoolang blijft in zake van godsdienst
de status quo gehandhaafd: in Holland en Zeeland blijft het Katholicisme dus
verboden; in de andere provincies mag men er niets tegen ondernemen. De
plakkaten worden voorloopig overal geschorst. Oranje blijft stadhouder van
Holland en Zeeland. - De Pacificatie was een groote schrede voorwaarts naar
het ideaal van Oranje: de geheeIe Nederlanden één staat. op basis van godsdienstige verdraagzaamheid. onafhankelijk van Spanje. Ook voor de Calvinisten
was het een overwinning. De Katholieken hadden veel toegegeven. maar het
scheen het eenige middel om uit de anarchie te geraken. Verschillende abten enz.
hadden er dan ook toe meegewerkt; de meeste bisschoppen en de hoogeschool
van Leuven zagen er geen bezwaar in. De Pacificatie was trouwens meer een
wapenstilstand dan een blijvende vrede. want op den duur konden de bepalingen
omtrent den godsdienst noch Calvinisten. noch Katholieken bevredigen.

De nieuwe landvoogd. don Juan van Oostenrijk 1. de halfbroer
van Philips. de held van Lepanto. (3 Nov. 1576) was evenmin in
de uiterst moeilijke omstandigheden de geschikte man. De Calvinisten hielden zich niet aan de Pacificatie. en maakten ijverig
propaganda in de andere provincies. terwijl de Katholieken ook
meer zekerheid wenschten dan deze hun bood; vandaar nieuwe
overeenkomsten omtrent den godsdienst: de Unie van Brussel.
het Eeuwig edikt. de nadere Unie van Brussel. de Religievrede.
Don Juan. die de Spaansche troepen weg had moeten zenden. om
door de Generale staten erkend te worden en zich in Brussel niet
meer veilig achtte. maakte zich van de citadel van Namen meester.
waar hij zich verschanste. Dit beschouwde men als een bewijs van
wantrouwen en onbetrouwbaarheid en weer had Spanje het geheeIe
land tegen zich (Juli 1577). In triomf trok Oranje Brussel binnen;
don Juan werd tot vijand des lands verklaard en een formeele
strijd ontbrandde tusschen hem en de Generale staten. die geheel
onder invloed van Oranje stonden. Oranje werd ook door de
Staten van Utrecht als stadhouder erkend; Lalaing. de stadhouder
van Friesland en Groningen. behoorde tot zijn vrienden en geestverwanten; hij wist te bewerken. dat de Staten van Gelderland
zijn broeder Jan van Nassau als stadhouder erkenden. Overal
stelden de Calvinisten zich in het bezit van de noodige kerken. In
1578 ging Amsterdam. dat tot dusver Spanje trouw gebleven was.
tot de Staten over; drie maanden later werd de uitoefening van
den katholieken godsdienst er onder zware straffen verboden. lijnrecht in strijd met de bij den overgang gestelde voorwaarden
(satisfactie). Ook in de ZUidelijke Nederlanden. vooral in VI aan1
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deren, begonnen de Calvinisten een waar schrikbewind uit te
oefenen. 1 Van de geestelijken werd een onder eede bevestigde
verklaring gevorderd, don Juan als vijand des lands te beschouwen
en niets tegen de Pacificatie te zullen ondernemen; de Jezuieten en
anderen, die dezen eed weigerden af te leggen, werden op de
meeste plaatsen verbannen of gemolesteerd. Geen wonder, dat
Gregorius XIII op straffe van excommunicatie verbood aan de
vergadering der Generale staten deel te nemen (16 Juli 1578); toch
waren sommige abten in de Zuidelijke Nederlanden zoo verblind.
dat zij zich ook nu nog niet terugtrokken (§ 169, 8°).
7°. Op den duur kon echter een katholieke reactie niet uitblijven.
Na den dood van don Juan (1 Oct. 1578) werd door Philips tot
stadhouder benoemd Alexander Farnese. de zoon van Margaretha
van Oostenrijk. een trouw katholiek en even groot veldheer als
diplomaat. Hij zocht contact met de Katholieken. die vooral in
de Waalsche gewesten. onder invloed van de geestelijkheid.
krachtiger begonnen op te treden. De afgevaardigden der Staten
van Henegouwen en Artois en van de stad Douai. die gehoord
hadden van een plan tot stichting van een Calvinistisch bondgenoot~
schap in het Noorden. kwamen bijeen en sloten 6 Jan. 1579 de
Unie van Atrecht: als de Generale staten niet binnen een maand
hun rechtmatige grieven wegnamen. zouden zij zich onderwerpen
aan den koning van Spanje. Hun motief was zuiver godsdienstig.
Het reeds vroeger voorloopig geteekende. nu definitieve antwoord
der Calvinisten op de katholieke Unie van Atrecht was de Unie
van Utrecht2 (23 Jan. 1579) . De ziel ervan was Jan van
N a s s a u. een overtuigd Calvinist. maar in tegenstelling met zijn
broer een bekrompen en felle vijand van het Katholicisme. Door de
Unie sloten verschillende Noordelijke gewesten zich aaneen tot één
landschap. onverminderd ieders vrijheden. rechten en gewoonten:
zij zullen elkaar bijstaan en geen belastingen ten nadeele van
elkander heffen. Omtrent den godsdienst werd in art. 13 bepaald:
Holland en Zeeland mogen zich te dien opzichte naar goeddunken
gedragen; de andere provincies mogen zulke maatregelen treffen.
1 A. deS c h r e vel. Recueil de documents relatifs aux troubles religieux
en Flandre 1577-84, 1-111, Brugge 1921-28. - 2 C. Bus s e mak er, De
afscheiding der Waalsche gewesten van de generale Unie. 2 dl. Haarlem 1895/96.
- P. L. Muller. De Unie van Utrecht, 2 dl., Utr. 2 1878. - K. 0 e r k s, De
Unie van Utrecht en de katholieken, Stud. III (1929),1. - Z. Sneller, Unie
van Utrecht (1579) en plakkaat van verlatinge (1581). De wording van den
Nederlandschen Staat, Rotterd. 1929.
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als zij noodig achten, "mits dat een yder particulier in zijn Religie
vry zal moe gen blyven ende dat men nyemant ter cause van de
Religie sal moegen achterhalen ofte ondersoucken". Terstond traden
tot de Unie toe Holland, Zeeland, Utrecht (waar van de kanunniken
slechts enkelen tegenstand boden) en de Ommelanden; later
Gelderland (meer gedwongen). Friesland, in 1580 Overijssel,
eerst in 1594 de stad Groningen. "Nergens was er een meerderheid
voor de Unie, maar de soms zeer kleine minderheid harer voorstanders had dit bij de tegenpartij voor, dat zij wist wat zij wilde"
(P. Muller). Ook verschillende Zuid-Nederlandsche steden sloten
zich aan.
De Unie is practisch tot 1795 de grondwet voor de 7 Noordelijke provincies gebleven en heeft er veel toe bijgedragen om haar
tot den krachtigen staat te maken, die geheel de wereld eerbied en
bewondering afdwong. Maar zij heeft ook de eenheid van den
Nederlandschen stam gebroken, wat in onzen tijd door niet
weinigen betreurd wordt. Daarom was Oranje er ook niet voor
en sprak hij er zijn leedwezen over uit; eerst 3 Mei heeft hij haar
onderteekend : hij stond voor een voldongen feit en kon niet
anders.
Voor Noord-Nederland beteekende de Unie de overwinning
van het Calvinisme en de gewelddadige onderdrukking van het
Katholicisme; de roomsche inquisitie werd door een protestantsche,
zij het dan ook minder strenge, vervangen. Ook Oranje liet zijn
verdraagzaamheid varen: sedert omstr. 1581 werd overal verboden de uitoefening van den katholieken godsdienst, niet alleen
in het publiek, doch ook in particuliere huizen, het toedienen der
H. Sacramenten, ook van het doopsel. het geven van godsdienstonderricht ; de Katholieken werden van alle ambten en betrekkingen uitgesloten. De geestelijken behoefden het land niet te
verlaten, als zij hun functies maar niet uitoefenden. Die tot het
Protestantisme overgingen - wat niet weinigen deden - bleven
in het bezit van hun kerkelijke ambten en inkomsten. Heimelijk
bleven trouwe Katholieken in particuliere huizen godsdienstoefeningen houden. In een onafzienbare rij volgden de plakkaten
elkander op; overtredingen werden gestraft met geldboete,
gevangenis, verbanning. Verschillende plakkaten stelden premiën
op het aanbrengen der plaats, waar katholieke godsdienstoefeningen
gehouden werden. De vervolging werd minder scherp sedert de
tweede helft der 17e eeuw; toen konden de Katholieken zich eenige
godsdienst-vrijheid koopen door het betalen van soms zware
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boeten en recognitiegelden. Wettelijk was het Katholicisme tot
1795 verboden godsdienst.
De met de Unie van Utrecht begonnen afscheiding van Spanje
werd twee jaar later definitief voltooid, toen de Staten der
geünieerde provincies Philips van zijn heerschappij vervallen ver~
klaarden ( 26 Juli 1581). Reeds 15 Maart 1581 had deze over
Willem van Oranje den ban of de proscriptie (vogelvrijverklaring)
uitgesproken, waarbij iedereen werd opgeroepen, den prins "te
beschadigen offenderen ende uuter werelt te helpen" en den even~
tueelen moordenaar 25.000 gouden kronen beloofd werden.
In 1584 werd de Prins door Balthasar Geraerds te Delft dood~
geschoten. De moordenaar had meer uit godsdienstige dweeperij
dan uit geldzucht gehandeld en moedig onderging hij ook zelf den
dood; door katholieke tijdgenooten als Estius, Vosmeer e.a. werd
hij als een martelaar vereerd. De vogelvrijverklaring was een vorm
van middeleeuwsche rechtspleging, stammend uit het Romeinsche
recht en herhaaldelijk toegepast, als iemand, die aan een zwaar
misdrijf schuldig was, zich niet vrijwillig voor den rechter aan~
meldde. Het is niet te ontkennen, dat Philips, die Oranje als een
opstandeling, een meineedigen onderdaan beschouwde, hier volgens
de toenmalige rechtsopvattingen handelde. In het licht van den
tijd, in verband met de monarchomachische literatuur (§ 187),
moet men ook de volgens het toenmalige recht moeilijker te ver~
dedigen handelwijze van Oranje zelf beschouwen, die in 1568
moordplannen op Alva begunstigde 1, in 1578 tot een moord~
aanslag op hertog Erich van Brunswijk, den militairen medewerker
van don Juan. aanspoorde. 2
8°. Waren de plakkaten streng uitgevoerd, dan zou het Katho~
licisme op den duur ongetwijfeld geheel hebben moeten verdwijnen.
Dat het kon blijven voortbestaan, is ten deele te danken aan de
moeilijkheid om ze toe te passen, daar nog jaren lang de groote
meerderheid der bevolking katholiek was, ten deele aan de
verdraagzaamheid der magistraten, schouten, baljuws enz., voor
een groot deel ook aan hun omkoopbaarheid.
Het aantal Protestanten was bij het begin der vervolging nog betrekkelijk
gering. Dat der Doopsgezinden bedroeg omstr. 1566 ongeveer 80.000 (Knappert,
365); dat der Lutheranen en nationale Gereformeerden zal niet veel grooter
1 P. Blo k, Bijdr. voor vader\. gesch. en oudheidkunde V (1927). l. A. van S c hel ven, Beschuldigingen van Christopher van Holstein omtrent
een betrokken zijn van Oranje in een moordaanslag op Erich van Brunswijk.
1578, Bijdr. en Med. Hist. Gen. van Utrecht 49 (1928), l.
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geweest zijn. Nog jaren later, toen het Katholicisme reeds lang verboden was
en afval tot het Calvinisme allerlei voordeelen bood, was het aantal Protestanten
nog steeds in verhouding gering. Prins Maurits verklaarde nog in 1608: "Gelderland, Friesland, Overijse!, Groningen en Utrecht, meerendeels roomsgezind, in de
unie slechts door geweld getreden, zouden zich liever weer onder de gehoorzaamheid van de Aartshertogen begeven"; Oldenbarnevelt 10 jaar later: "dat de
Katholieken het rijkste en deftigste deel der natie uitmaken". In Holland, waar het
Katholicisme toch reeds sedert 1573 verboden was, vormden de Gereformeerden
volgens een officieel rapport in 1587 nog niet het tiende deel der bevolking
De Utrechtsche synode van 1606 "leert ons. dat in het hart des lands de
hervorming nauwelijks voet gekregen had" (Knappert). Bij de installatie der
professoren aan de nieuw opgerichte universiteit te Utrecht (1636) waren er
geen protestantsche zangers. zoodat katholieke in den Dom in het Latijn de
Vesperpsalmen en het Te Deum zongen. In Overijssel waren in 1596 nog
slechts op 17 plaatsen hervormde gemeenten. In Gelderland werden de meeste
gemeenten eerst gesticht sedert het einde der 16e eeuwen later (A. A. U., 50
(1925).337-341). Uit dezen langzamen groei van het Calvinisme mogen wij wel
besluiten, dat het nimmer een groote en spontane volksbeweging geweest is.
Eerst zeer geleidelijk, nadat zij jaren lang door de vervolging van alle godsdienstpraktijken verstoken waren geweest, ging de groote massa der Katholieken tot
de gereformeerde staatskerk over, die bovendien zoo vele voordeelen bood. Zou
een krachtige en in normale tijden doorgevoerde hervorming nog niet veel voor
de katholieke Kerk behouden kunnen hebben? Immers in de Zuidelijke Nederlanden, Brabant en Limburg waren de godsdienstige toestanden weinig beter
dan in het Noorden en vooral in sommige Waalsche provincies en in Vlaanderen
waren de Calvinisten niet minder machtig. De ZUidelijke Nederlanden zijn
katholiek gebleven, omdat daar onder Farnese en zijn opvolgers de katholieke
restauratie kon worden doorgevoerd. Brabant, Limburg en Twente zijn lang
genoeg onder Spaansch bewind gebleven, om de katholieke hervorming er toe
te passen en zoo goed is deze geslaagd, dat zij later aan alle verdrukking en
vervolging weerstand boden. In de andere Noordelijke provincies zette met
Vosmeer en Rovenius de katholieke hervorming in op een tijdstip, dat de
vervolging hare doorvoering onmogelijk maakte. Zoo heeft het verval der Kerk
den voortgang van het Protestantisme en later de onderdrukking van het
Katholicisme mogelijk gemaakt; de vervolging echter heeft de beginnende herleving van het Katholicisme verhinderd zich te ontwikkelen.
Steeds beweerde men, dat alleen de uitoefening van den katholieken godsdienst
verboden was, doch dat de vrijheid van geweten werd geëerbiedigd. Wat
beteekent echter voor een Katholiek vrijheid van geweten, als hij met zijn
priesters niet in contact mag komen en ook particulier van hen de genademiddelen niet ontvangen mag, die hij voor zijn zielenheil onontbeerlijk acht?
Het was bovendien in verschillende provincies voorgeschreven, het doopsel
van den predikant te ontvangen en het huwelijk voor hem te sluiten, wilde dit
in zijn burgerlijke gevolgen als geldig erkend worden.
Als motief, dat de Katholieken terecht vervolgd en achtergesteld werden,
heeft men reeds toen beweerd en ook thans wordt het telkens herhaald, dat zij
Spaanschgezind waren en daarom onbetrouwbaar en staatsgevaarlijk. Er bestaan
daarvoor geen serieuze bewijzen. Al achtten vele, vooral hoogere geestelijken, in
den beginne de afzwering van Philips ongeoorloofd en bleven zij hem als den
wettigen vorst erkennen. in latere jaren. vooral na het Twaalfjarig bestand
(1609-21) beschouwden ook de geestelijken steeds meer de Staten als de facto
met het gezag bekleed, waaraan men kon gehoorzamen. Herhaaldelijk heeft
Rome de priesters verboden zich met de politiek te bemoeien. Ook de katholieke
leeken hebben (behoudens zeldzame uitzonderingen) geen pogingen aangewend,
om Spanje tijdens den oorlog te steunen; als zij dit krachtig gedaan of zelfs
maar zich in het algemeen afzijdig gehouden hadden, zouden de Staten waar-
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schijnlijk het verzet tegen Spanje niet hebben kunnen volhouden. Doch gesteld.
dat men voor de Spaansche gezindheid der Katholieken te recht bevreesd
geweest was. dan behoefde men hen toch niet de uitoefening van hun godsdienst
te verbieden; dit moest hen veeleer juist naar de Spaansche zijde drijven! Neen. het motief der vervolging was geen ander dan Calvinistische onver~
draagzaamheid. Dit blijkt ten overvloede uit het feit. dat ook de Remonstranten
vervolgd werden en de katholiekenvervolging ook na den vrede met Spanje
nu en dan op aanstoken der predikanten weer heftig oplaaide (A. A. U. 50.
318-331). - De door verschillenden in de 16e eeuw verdedigde idee der poli~
tieke tolerantie .. sliep hier te lande omstr. 1581 voorloopig in .... om eerst veel
later weer te ontwaken". (A. van Schelven. De opkomst van de idee der politieke
tolerantie in de 16e eeuwsche Nederlanden. Tijdschrift voor geschiedenis. 46
(1931). 387).

Ook voor het Katholicisme in het algemeen was de afval van
Noord-Nederland een ernstig verlies. De rijke en machtige zeemogendheid met haar uitgestrekte kolonies. haar groote geleerden,
heeft de Protestanten in de naburige landen ondersteund, de katholieke missioneering in Indië en Oost-Azië belemmerd en veel
bijgedragen tot den ondergang van Spanje. de eerste katholieke
mogendheid.
11. De restauratie in de Zuidelijke 1 en de herleving van het
Katholicisme in de Noordelijke Nederlanden. 10 • Intusschen
hadden de leden der Unie van Atrecht onder handhaving hunner
privilegies vrede gesloten met Farnese (1579), die daarna deels
door onderhandelingen deels door wapengeweld geheel de Zuidelijke Nederlanden. Noord-Brabant en Limburg voor Spanje
herwon; in 1585 viel het sterke Antwerpen; ook in Gelderland en
Overijsel streden de Spanjaarden met succes. Ook bij de gods1 A. Pas t ure. La restauration religieuse aux Pays-Bas Catholiques sous
les archiducs Albert et Isabelle (1596-1633). Leuv. 1925. - H. E I i a s, Kerk
en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering der aartshertogen
Albrecht en Isabella (1598-1621). Antw. 1931. - A. C a u c h i eet R. Ma ere.
Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635). Br. 1904.
- L. van der Es sen. Correspondance d'Ottavio Mirto Frangipani. premier
nonce de Flandre (1596-1606) I. Br. 1924. - P. deR a m, Synodicon belgicum.
4 v. Leuv. 1828-58, - H. Lonchay, J, Cuvelier. J. Le Fèvre. Corres~
pondance de la cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle I.
11. Br. 1923-27. - L. Ja din, Procès d'informations pour les évêques et abbés
des Pays-Bas. de Liége et de Franche-Comté d'après les archives de la Con~
grégation consistoriale, 2 v. R, 1928/29. E. Hu be rt. Les Pays-Bas
espagnols et la république des Provinces-Unies depuis la paix de Münster
jusqu'au traité d'Utrecht. La question religieuse et les relations diplomatiques.
Br. 1907. - H. Pirenne. Hist. de Belgique lIl. IV. - A. Poncelet.
Histoire de Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas jusqu'à la fin du
règne d'Albert et d'lsabeIle. 2 v. Bv. 1927-28. - J. P I a n ten g a, L'architec~
ture religieuse dans rancien duché de Brabant depuis Ie règne des archiducs
jusqu'au gouvernement autricien, Den Haag 1926.
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dienstoorlogen in Keulen en in Frankrijk deed Farnese zich gelden.
Na zijn dood (1592) vooral keerde de krijgskans onder de bekwame
veldheeren Maurits en Frederik Hendrik; door de Staatsche
troepen werden in 1591 Zutphen. Deventer en Nijmegen veroverd;
in 1593 Geertruidenberg. in 1594 Groningen. Eerst in 1629 werd
Den Bosch met de Meierij. in 1632 Maastricht. in 1637 Breda
veroverd. waardoor Noord~Brabant en Limburg bijna geheel in
handen der Staten kwamen.
2°. Onder Farnese begon langzamerhand in de Zuidelijke Neder~
landen de katholieke restauratie, die vooral onder de aartshertogen
Albert en Isabella (1596-1633) rijke vruchten droeg. Niet alleen
een vurig godsdienstig leven bloeide op. maar ook een schitterende
katholieke cultuur. Vooral in Vlaanderen had het Calvinisme erg
huis gehouden: van de 130 kerken van het bisdom Brugge waren
in 1600 nauwelijks 30 bruikbaar. Het is opvallend. hoe spoedig de
laatste sporen van het Protestantisme verdwenen waren en het
geheeIe land weer katholiek was. behalve in de grensstreken. waar
nog lang een vrij sterke protestantsche propaganda gevoerd werd.
Een zeer groot aandeel daarin hebben de aartshertogen gehad. Albert. een
zoon van k. Maximiliaan Il. was kardinaal en subdiaken. doch werd om
dynastieke belangen van zijn geloften ontslagen om in het huwelijk te treden
met Isabella. de dochter van Philips Il. die de Nederlanden als erfelijk vorstendom
ontving. dat echter met Spanje verbonden bleef. Zij waren zeer vroom en
milddadig en in alles een voorbeeld. Ofschoon zij hun voorrechten op kerkelijk
gebied krachtig handhaafden. waardoor soms conflicten ontstonden. hielden zij
bij benoemingen toch op de eerste plaats met kerkelijke belangen rekening. In
1596 werd te Brussel een eigen nuntiatuur opgericht. waaraan verschillende zeer
bekwame mannen verbonden waren (o.a. Bentivoglio. 1607-15). Voortreffelijke bisschoppen (Hovius van Mechelen. Torrentius en Miraeus van Antwerpen. e.a.) hielden synoden en visitaties en richtten seminaries op om in den
dringenden priesternood te voorzien. Veel zorg werd besteed aan het volksonderwijs (Zondagsscholen) en godsdienstonderricht (Mechelsche catechismus).
De universiteiten van Leuven en Douai bloeiden. Leuven werd door Pallavicini
genoemd .. een der zuilen van de Kerk" ... de wapen plaats en het arsenaal der
Kerk tegen Luther voor Duitschland en de omliggende landen". - Van de
regulieren werden vooral de Jezuïeten begunstigd. die door hun colleges. zielzorg
en godsdienstonderricht ook hier een heilzamen invloed uitoefenden; zij telden
in 1630 in twee provincies 1701 leden. 44 colleges. 37 kerken. Ook een zeer
vruchtbare publicistische werkzaamheid oefenden zij uit (Lessius. Cern. a Lapide.
Coster. Becanus. Rosweyde. de Bollandisten. de pittige en geestrijke volksdichter
Poirters. t 1674. en zeer talrijke. doch niet altijd even waardevolle geestelijke
schrijvers). De Imago primi saeculi. een gedenkboek bij het eeuwfeest der orde.
ofschoon te pompeus. berustte wel op fundament. IJverig werkten eveneens
de Capucijnen. Norbertijnen. Augustijnen. Recollecten. Oratorianen. - Een
geniale kunst stelde zich in dienst der Kerk (Rubens. Van Dijck. schitterende
barokkerken). die ook het overige katholieke Europa beïnvloedde. Voor dat
alles was vooral bevorderlijk de rustperiode van het 12-jarig bestand (1609-21);
daarna werden de tijden moeilijker.
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3°. In de 7 Noordelijke provinciën 1 was de hierarchie zoo goed
als verdwenen. Er waren nog vele priesters (700 in de 90er jaren),
doch den meesten ontbrak het aan ijver en moed; het uitoefenen der
geestelijke functies was hun verboden en slechts de meest ijverigen
en offervaardigen durfden er zich in het geheim en met overwinning van groote moeilijkheden en gevaren aan wagen. Overal
heers eh te een schromelijke verwarring en tuchteloosheid en een
algemeene verslagenheid. De nog zeer talrijke Katholieken
vormden een kudde zonder herders; verstoken van de genademiddelen moesten zij op den duur voor de Kerk verloren gaan en
steeds meer won de overtuiging veld, dat het Katholicisme gelijk
in zooveel andere landen ten doode was opgeschreven.
Doch juist in den meest kritieken tijd kwam de kentering ten
goede en begon "de wederopluiking van het Katholicisme". In
Sasbout Vosmeer werd den Katholieken een waarlijk apostolisch
man geschonken, vroom, onbaatzuchtig, vol ijver en moed, die zijn
geest ook aan anderen wist mee te deelen, een organisator en
krachtige persoonlijkheid.
Te Delft uit een aanzienlijke en rijke familie geboren, was hij in 1583 tot vicarisgeneraal van het a.b. Utrecht benoemd. Krachtens delegatie van Clemens VnI
benoemde de Keulsche nuntius Frangipani hem tot apostolisch vicaris met
uitgebreide volmachten over al de Nederlandsche provincies, die in de macht der
gereformeerde Staten waren. Dit is de eerste maal, dat deze functie, welke thans
een gewone vorm is van kerkelijk bestuur, verleend werd, zoodat Holland
"de bakermat der missie-hierarchie" genoemd is. In 1602 werd Sasbout tot titulairaartsbisschop van Philippi benoemd. ongetwijfeld met de bedoeling, om, zoodra
de omstandigheden het zouden gedoogen. dezen titel in dien van a.b. van Utrecht
te veranderen, wat echter nooit, ook niet bij zijn opvolgers, geschied is. De
apostolische vicaris stond onder den nuntius van Keulen ; sedert 1596 onder dien
van Brussel, toen daar een nuntiatuur werd opgericht. Dit geschiedde uit
consideratie voor de aartshertogen. doch had het groote bezwaar, dat tijdens
den 80-jarigen oorlog de apostolische vicarissen. die zich dikwijls tot den nuntius
moesten wenden, den schijn niet konden vermijden van met den vijand te heulen.
Sasbout zocht orde te scheppen in den chaos en stelde zich in verbinding met
de betere elementen uit den ouden clerus. Vooral in de steden van Holland
en Utrecht, waar de vervolging ook niet zoo scherp was, waren verschillende
ijverige priesters, die onder groote gevaren soms ook excursies maakten op
1 W. K nut t e I. De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der
Republiek J, Den Haag 1892 (De Kath. 101. 405; Stud. 39, 161). - J. de
V i s ser, Kerk en Staat, 3d!. Leiden 1926/27. - R. Fr u i n, De wederW. K n u i f en
opluiking van het katholicisme, Verspr. Geschr. 111. R. Sm eet s. Sasbout Vosmeer. A. A. U. 41 (1915), 321; 43 (1917), 135. D. van He e I. Nicolaas Wiggers Cousebant, Haarlem 1929. - W. K n u i f
en J. de Jon g. Ph i!. Rovenius en zijn bestuur der Hollandsche zending. A. A. U.
50 (1925). - L. van Mie r t, De .. Missio Hollandica Societatis Jesu", A. A.
U.49 (1924),327. - J. Kerssemakers, Welke schrijvers werden gelezen
in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, O. G. E. 2 (1928), 393.
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het land (Regius. Eggius. Copallius. Vigerius. Adrianus van Oirschot enz.).
Vooral had hij zijn hoop gesteld op de jonge generatie en spaarde daarom geen
moeite en kosten. om een eigen seminarie te stichten. dat in 1602 tot stand
kwam te Keulen. waar hij sedert zijn verbanning (1602) meest zelf ook verblijf
hield; in 1617 werd voor het Haarlemsche deel der Missie een eigen college te
Leuven gesticht. Zoo werd in armoede en ballingschap een nieuwe cIerus
gevormd. doordrongen van zijn geest. zijn ijver en onbaatzuchtigheid. In 1616
waren reeds 200 saeculiere priesters in de Missie werkzaam. - Ook de
regulieren kwamen ijverig te hulp. vooral de Jezuïeten. In 1592 kwamen 2
Jezuïeten. in 1616 waren er 15; later namen ook Minderbroeders (1614).
Dominicanen (1620). Capucijnen (1631) enz. aan de geregelde zielzorg deel.

Zoo was in 30 jaar tijds een groote ommekeer tot stand gebracht.
Bij den dood van Sasbout (1614) waren Holland en Utrecht vrij
goed van priesters voorzien; de Katholieken waren er zeer ijverig
en offervaardig; zij vormden toen reeds ongeveer hetzelfde per~
centage der bevolking. als het later gebleven is. In de andere
provincies was de toestand echter zeer precair; er waren zoo goed
als geen vast aangestelde priesters en de vervolging was er scherp.
De vestingen Oldenzaal en Grol waren in 1605/06 door de
Spanjaarden veroverd en onder hun bescherming was ook in de
omgeving de katholieke restauratie krachtig doorgevoerd. Het
werk van Sasbout is ijverig voortgezet door zijn opvolger Philippus
Rovenius (1614-51). die met denzelfden geest bezield was; ook
als geestelijk schrijver is hij bekend. Onder hem kon ook aan de
5 andere provincies meer aandacht geschonken en konden zij van
priesters voorzien worden. In 1656 waren in geheel de Hollandsche
Missie 450 sa ecu lieren en ruim 150 regulieren (ruim 70 Jezuieten)
werkzaam. Het aantal Katholieken bedroeg er 320.000 en 150.000
in Brabant en Limburg. als thans ongeveer een derde van de
bevolking der Republiek. En alles getuigt van den ijver en goeden
geest dier Katholieken. die voor hun geloof zoo groote offers wisten
te brengen. Bekeerlingen als Vondel 1. Tesschelschade 2. Reyer
Anslo 3. Jacob van Campen. Bertius. de Delftsche priester Stalpaert
van der Wiele 4 en vele anderen zijn een niet minder sterk bewijs
van de kracht, die van het hernieuwde Katholicisme uitging.
Een schaduwzijde vormt de strijd tusschen de apostolische vicarissen en den
saeculieren cIerus aan de eene. de regulieren. vooral de Jezuieten. aan de andere
zijde. Gelijk in Frankrijk en Engeland bestond ook hier een zekere animositeit
tusschen beide groepen; bovendien waren de saeculieren over het algemeen
voor een strengere praktijk. De hoofdoorzaak van den strijd in ons land was.
1 G. Brom. Vondels bekering. Amst. 1907. J. Sterck. Leven van
Joost v. d. Vondel, Haarlem 1926; Oorkonden omtrent Vondel en zijn kring,
Bussum, 1918. - B. Molkenboer, Vondelkroniek, Nijm. Utr. 1930. 2 J. Sterck, Oorkonden, blz. 142. 3 H. Knippenberg, Reyer Anslo,
zijn leven en letterkundig werk. Amsterd. 1913. - 4 L. Mie hel s, Joannes
Stalpaert van der WieIe, Tilburg 1931.
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dat de jurisdictiemacht der apostolische vicarissen en der saeculiere en reguliere
priesters nog niet nauwkeurig omschreven was en wegens de vervolging ook
moeilijk nauwkeurig omschreven kon worden. De regulieren wilden krachtens
hun pauselijke privilegies de zielzorg uitoefenen onafhankelijk van de apostolische
vicarissen en de door hen aangestelde saeculiere priesters. wat volgens dezen
wanorde en misbruiken veroorzaakte. Om eenheid en leiding te kunnen geven.
streefden de apostolische vicarissen naar de potestas ordinaria. de macht van
een gewonen diocesaanbisschop. ook over de regulieren. wat dezen trachtten
te verhinderen. Na meerdere concordaten werd in 1626 de Con c 0 r d i a
gesloten en door den H. Stoel goedgekeurd. die ook voor het vervolg in
hoofdzaak van kracht bleef. Hierdoor werden de regulieren. in zoover zij in de
zielzorg werkzaam waren. onder de jurisdictie van den apostolischen vicaris
gesteld; zij mochten echter appelleeren op den nuntius. Zoo werd aan een
redelijken wensch der vicarissen voldaan: dat al de in de zielzorg werkzame
geestelijken onder hun leiding zouden staan. Hun werd echter geen potestas
ordinaria verleend en de verklaring der Concordia berustte in laatste instantie
bij Rome. dat er voor zorgde. dat de regulieren. die onontbeerlijke hulpkrachten
waren. niet uit de zielzorg geweerd of in hun werkzaamheid belemmerd werden.
Het aantal regulieren is dan ook steeds toegenomen.

4°. Van het tegenwoordige bisdom Den Bosch 1 was in 1600
nog slechts een derde der parochies (gelegen in de dekenaten
Bommel. Heusden. Geertruidenberg) in de macht der Staten. In
het overige gedeelte bleef het Katholicisme zoo goed als ongerept
bestaan - Den Bosch telde in 1629 bij de overgave slechts 17
officieel ingeschreven Hervormden - dank de katholieke refor~
matie. die hier onder zeer moeilijke omstandigheden kon tot stand
komen.
Reeds de eerste bisschop. Franciscus Sonnius. kondigde in 1565 de besluiten
van Trente af en begon het volgend jaar een visitatiereis. die echter niet
voltooid kon worden (beeldenstorm). B. Laurentius Metsius hield in 1571 de
eerste diocesane synode. waarop reeds een seminarie werd gesticht. dat echter
slechts tot 1578 bleef bestaan; ook hij kon de visitatie niet geheel voltooien.
Krachtiger werd de reformatie ingezet. sinds in 1585 Den Bosch en de Meierij
weer onder de bescherming van Spanje stonden. al bleef Brabant ten prooi
aan plundering en allerlei oorlogsrampen (tusschen 1585-1603 werd Den Bosch
5 maal door een Staats leger aangevallen).
Bij het 12-jarig Bestand werd de toestand gunstiger. Reeds in 1610 stichtten
de Jezuieten een college. dat in 1615 800 studenten telde. onder wie velen uit
het Noorden; onder b. Masius volgde in 1612 een tweede synode. welke weer
streefde naar de oprichting van een seminarie. dat in 1615 door Zoesius.
kort voor zijn benoeming tot b. van Den Bosch. te Leuven tot stand kwam
(S. WilIibrords- of Bossche college). Waardige en vooral offervaardige priesters
werden hier gevormd. die in de moeilijke tijden. die voor Brabant volgden na de
inname van Den Bosch door Frederik Hendrik (1629). alle pogingen om het
Protestantisme in te voeren. deden mislukken. Reeds in Oct. 1629 werd de
uitoefening van den Katholieken godsdienst in de kerken verboden en gelast
1 J. Co r nel is sen ... Relationes status" van het bisdom 's Hertogenbosch
in de eerste helft der 17e eeuw. Bossche Bijdragen 9 (1929). 129. - J. Hezenmans.·s Hertogenbosch van 1629 tot 1798. 's Hert. 1899. - M. de Haas.
Bossche scholen 1629-1794. 's Hert. 1926. - F. van Hoeck. Fundatie van
het Jezuieten-college te 's Hertogenbosch (1610). Bossche Bijdr. 10 (1930). 139.
- Th. Go 0 s sen s. Het arme Brabant. Tilb. 1929.
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deze aan de Protestanten over te dragen; wijl er echter slechts enkele waren.
gelastte een aanvullend plakkaat van 1631 alle kerken te sluiten. Eerst in 1633
kwamen een zestal predikanten naar de Meierij. die echter weldra de vlucht
namen. Na den vrede van Munster. toen Brabant definitief in het bezit der
Staten kwam. trokken terstond 53 predikanten de Meierij binnen. De bisschoppelijke hierarchie kon niet blijven bestaan. doch door apostolische vicarissen werd
het kerkelijk bestuur uitgeoefend. Anderhalve eeuw werden de Katholieken nu
onderdrukt; uitgesloten van alle ambten en functies. gedrukt door zware
belastingen. moesten zij bovendien nog schatten betalen. om met oogluiking in
schuurkerken hun godsdienstoefeningen te kunnen verrichten. Het onderwijs werd
geheel in protestantschen geest gegeven. terwijl afval steeds gunstige vooruitzichten bood. Doch met bewonderenswaardige offervaardigheid zijn zij trouw
gebleven aan hun geloof. In zijn verslag aan Rome van 1677 kon de apo vic.
Judocus Houbraken getuigen. dat men in de Meierij sinds den vrede van Munster
bijna geen enkelen afval te betreuren had gehad.

De dekenaten Breda en Bergen op Zoom behoorden onder het
bisdom Antwerpen en waren langen tijd in de macht der Staten:
de stad Breda echter van 1625-1637 in die der Spanjaarden.
Ook Roermond had goede bisschoppen (Lindanus. Cuyckius,
Jac. a Castro); in de stad zelf was een Jezuietencollege. Doch een
deel van het bisdom (o.a. Nijmegen 1. Cuyck) was in de macht der
Staten en de communicatie tusschen de verschillende deelen was
zeer moeilijk. Toch is de restauratie er doorgevoerd kunnen
worden en evenals Brabant is Limburg katholiek gebleven ondanks
protestantsche onderdrukking en achteruitstelling.

§ 179. De Kerk in de andere landen.
1. In Denemarken en Noorwegen zegepraalde het Lutheranisme
volkomen door de strenge wetten.
De koning van Zweden 2, Johannes III (1568-92). gehuwd
met een katholieke prinses. de zuster van koning Sigismond van
Polen. voerde onderhandelingen over de hereeniging met Rome en
werd door den pauselijken legaat Pos s e v inS. J. in de Kerk
opgenomen (1578). Toen echter Rome zijn eischen niet inwilligde
(afschaffing van het celibaat. eigen liturgie enz.), brak hij de
onderhandelingen weer af. Zijn zoon Sigismond, sedert 1587 ook
koning van Polen. was katholiek, maar werd door zijn oom Karel
met behulp der protestantsche partij van den Zweedschen troon
gestooten (1604). Diens zoon Gustaaf Adolf (1611-32) onder1 F. van Hoe c k, De Jezuieten in Nijmegen, 's Hert. 1921. 2 Met zie r.
Weiding. Cronsil, Assarsson, § 168. 1°. - H. Biaudet, Le
Saint-Siège et la Suède durant la seconde moitié du XVIe S., 2 V. P .1907-12.
- J. P a u I. Gustaf Adolf. Leipzig 1930. - Pas tor VI-XIV. A. Hof man n, Antonio Possevinos Bemühungen um die sogenannten Nordische
päpstliche Seminare. 1578-1585. Coblenz 1929.
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nam den veroveringstocht in Duitschland. Gustaaf's talentvolle.
maar eenigszins exentrieke dochter C h ris tin a deed afstand
van den troon (1655) en werd katholiek; het land bleef echter
protestant.
2°. Het groote, doch wegens innerlijke verdeeldheid zwakke
Pooische rijk I, was van beteekenis voor den afweer der Turken
en tot bescherming der Katholieken in Noord~Oost Europa. Zeer
talrijk waren de Protestanten van allerlei schakeeringen, vooral
onder den kleinen landadel. Bij den godsdienstvrede van Warschau
( 1573) kregen Katholieken en Protestanten gelijke burgerlijke
rechten. De bisschoppen hadden geen ijver; er was gebrek aan
priesters. De ziel der beginnende hervorming was Hosius. b. van
Ermland (t 1579), die den Jezuieten den toegang opende. Deze
hadden in 1616795 leden (o.a. Skarga t 1612). Ook de pauselijke
nuntii waren ijverig, terwijl de koningen Stephanus (1575-86),
Sigismond 111 (1587-1632) en Laruslaus IV (1632-48) goed
katholiek, de Protestanten onderling verdeeld waren. In 1611 was
ongeveer !4 van de 14 à 15 millioen inwoners katholiek (Pastor
XII, 486); van de 4000 katholieke kerken, die in protestantsche
handen waren, kwamen vele weer in katholiek bezit en langzamer~
hand zegepraalde het Katholicisme volkomen.
3°. In Hongarije 2 waren de Protestanten, vooral de Calvinisten,
sterk en meermalen grepen zij naar de wapenen. Ook k. Ferdi~
nand 11 kon de katholieke restauratie niet doorzetten; bovendien
was het land grootendeels in de macht der Turken. De Jezuieten
werkten er met vrucht, vooral Pázmány. een bekeerling, die in de
orde trad, naam maakte als predikant en schrijver en in 1616 a. b.
werd van Gran en primaat van Hongarije.
4°. In Zevenburgen. waar sedert 1556 alle belijdenissen vrijheid
genoten, waren de Protestanten talrijker dan de Katholieken, maar
er heerschte onder hen scherpe verdeeldheid.
5°. Zwitserland 3 was ongeveer gelijk verdeeld in katholieke en
1 Völker, Krause, Watsche, Fox § 168,2°. - Pastor VI-XIV.
- A. Poll a r d, The Jesuits in Poland, Oxf. 1892. - A. Be r 9 a, Pierre
Skarga, P. 1916. - P. Pierling, Le Saint-Siège, La Pologne et Moscou
1582-87, P. 1885.
2 Eckhardt, Szávik § 168. 4°. Pastor VI-XN. - Petri card.
Pázmány Opera omnia. Budap. 1894 vlg. - Sc hwi c k e r. Peter Pázmány u.
seine Zeit. Keu!. 1888. - 3 J. Ma y e r. Das Konzil v. Trient u. die Gegenreformation in der Schweiz. 2 Bde Stans 1901-3. - E. W y man n. Kard. Karl
Borromeo in seinen Beziehungen zur alten Eidgenossenschaft. Stans 1910. C. Rob ins 0 n. St. Charles and Switserland, Brugge 1912. - F. St e f fen s
u. H. Rei n har d t. Nuntiaturberichte aus der Schweiz seit dem Konzil v.
Trient I. 1579-81. Fr. 1929.
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protestantsche kantons. De katholieke hervorming werd er
krachtig bevorderd door Carolus Borromeus van Milaan uit
(§ 173.2°) en door S. Franciscus van Sales (1567-1622). b. van
Genève. die te Annecy (Savoye) verblijf hield. Met Carolus is hij
de groote bisschop der 16e eeuw. Carolus is de wetgever. Francis~
cus meer zielzorger. Carolus is streng. Franciscus mild en zacht~
moedig. in den omgang en in zijn geschriften immer de fijne
edelman en humanist. Hij stamde uit een adellijke Savooische
familie; als jeugdig priester werkte hij. soms onder levensgevaar.
in Chablais. dat gedeeltelijk onder Savoye gekomen was. aan de
bekeering der Protestanten. van wie hij duizenden tot de Kerk
terugbracht. Als bisschop visiteerde hij persoonlijk zijn 590 paro·
chies; ook in Frankrijk heeft hij door zijn voorbeeld. zijn relaties.
zijn geschriften een zeer grooten invloed uitgeoefend (§ 176. 2°;
182. 4°). Verder werkten in Zwitserland met vrucht de Jezuieten
en Capucijnen. In 1579 werd te Luzern een nuntiatuur opgericht.
6°. In Spanje 1 heeft als in geen ander land het Katholicisme in
deze periode zijn krachten kunnen ontplooien. Spanje is het land
van Ignatius en Theresia. van Cano en Suarez. Als de groote
katholieke mogendheid grijpt het op bedreigde punten in; het
predikt het geloof in zijn uitgestrekte kolonies. In eigen land bloeit
een nationaal~katholieke kunst van onovertroffen grootheid. die
ook de andere landen beïnvloedt. Het politieke verval begint op
het einde der 16e eeuw tengevolge der oorlogen met Frankrijk.
Engeland. de Nederlanden; de cultuur is dan nog bloeiend.
Portugal was van 1560-1640 met Spanje vereenigd. toen het zich
in een revolutie ervan losmaakte. Een ernstige schaduwzijde vormt
het caesaropapisme van de persoonlijk goed katholieke vorsten
Philips 11 (§ 174. 10) en zijn opvolgers. dat leidde tot onder~
drukking der katholieke krachten zelf en tot onophoudelijke
conflicten met den H. Stoel. De bisdommen (46) waren zeer rijk; bij
het begin der regeering van Philips bedroeg het inkomen der geeste~
lijken uit vaste goederen jaarlijks 5 millioen dukaten. de helft van
de gezamelijke grondrenten van het rijk. De koning had het
benoemingsrecht van de meeste bisdommen en beneficies. dat echter
dikwijls misbruikt werd; ook werden aan de kerken en geestelijken
hooge belastingen opgelegd. Het placet ten opzichte van pauselijke
besluiten werd gehandhaafd. ook het appèl van de geestelijke
1 Prescott. C. Bratti. Herre § 174. 1°. P. Gams. Die Kirchengeschichte von Spanien 111. - Pas tor VII-XIV.
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rechtbank op de koninklijke (recurso de fuerza. als in Frankrijk
het appèl comme d'abus). Zoo ontmoette de bulle In coena Domini,
met haar censuren tegen het ingrijpen van leeken op kerkelijk
gebied. practisch de veroordeeling van het staatskerkendom. hevigen
tegenstand. De inquisitie was een staatsinstelling geworden en
diende ook om politieke tegenstanders onschadelijk te maken; de
koning ontving 2/3 der geconfiskeerde goederen (in 1566 200.000
dukaten). Protesten van den H. Stoel baatten niet. Een slachtoffer
der inquisitie was Ca r r a n z a. O. P .• a. b. van Toledo. een ijverig
en geleerd man. die in 1558 in het Spaansch had uitgegeven:
Verklaringen over den christelijken catechismus. Over het algemeen
was zijn leer katholiek. maar in enkele punten had hij zich onduide~
lijk of onjuist en te welwillend tegenover de Protestanten uitgedrukt.
Philips 11 was van zijn schuld overtuigd. maar wilde hier ook zijn
gezag over de bisschoppen toonen. Carranza werd gevangen
genomen (1559); met groote moeite gelukte het Pius V den aan~
geklaagde in Rome te doen hooren (1567). Daar oordeelde men
gematigder over hem en ondanks den Spaanschen tegenstand werd
het lange proces beëindigd met een lichte straf voor Carranza. die
herroepen had (1576). - Ook op Napels en Milaan drukte het
Spaansche kerkelijke absolutisme.
7°. Onder invloed van de missiebeweging werden in de 16e en
17e eeuw ook herhaaldelijk pogingen aangewend om de schisma..
tieke Christenen 1 in het Oosten met de Kerk te vereenigen of
vaster met Rome te verbinden. P. Gregorius XIII stichtte te Rome
een college voor de Armeniërs en een voor de Maronieten van
den Libanon. In de 17e eeuw sloten ook meerdere Syrische Jaco..
bieten en Perzische Chaldaeën zich bij Rome aan. De mono..
physitische kerk in Abessynië. van Islam en heidendom omringd.
was zeer vervallen. Er werkten Jezuieten. later Capucijnen en
Franciscanen zonder veel succes.
Sedert 1561 waren ook gezanten van den H. Stoel werkzaam,
om den czaar van Rusland 2, Iwan IV de Geweldige (1534-84)
te bewegen. afgevaardigden naar Trente te zenden. doch zonder
succes. In 1581 riep I wan echter de bemiddeling in van den
H. Stoel om den vrede tusschen Rusland en Polen tot stand te
1 Her gen r ö t h e r-K i r sc h III, 800-807. 2 B r i a n-C h a n i nov,
L'Eglise Russe, P. 1928 (met Iit. opgave), - A. Possevinus, Moscovia,
Amster. 1587. - P. Pi e r I i n g, La Russie et Ie Saint-Sièqe, 5 v. P. 1896-1912;
Rome et Demetrius, P. 1878. - E. Sc h u rIo, Le Saint-Siège et l'Orient orthodoxe russe 1609-54, Praag 1928. - Pas tor IX, X.
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brengen en Gregorius XIII zond Possevin S. J. naar Moskou. De
vrede kwam tot stand, niet echter de vereeniging met Rome. De
Russische kerk, die reeds lang zeer los van Constantinopel gestaan
had, ontving in 1588 een eigen patriarch te Moskou. De czaar had
veel invloed in kerkelijke aangelegenheden. Eenige jaren na den
dood van Iwan gaf een avonturier zich uit voor diens zoon
Demetrius en gesteund door Polen wist hij zijn erkenning als
czaar te verkrijgen (1605). Hij was katholiek geworden en had
het vertrouwen van den Poolschen nuntius Rangoni. Na zijn
troonsbestijging deed hij echter geen stappen meer tot de in het
vooruitzicht gestelde unie met Rome. Een samenzwering verdreef
hem van den troon (1606), welke door Michael Romanof bestegen
werd (1613), die gelijk zijn nakomelingen tegen de vereeniging
met Rome was.
Het rijk der Klein~Russen of Ruthenen 1, langs beide oevers van
den Dnjepr, behoorde sedert 1340 onder Polen~Lithauen; kerkelijk
(patriarchaat Kiev) stond het onder Constantinopel. IJverig werd
gewerkt voor vereeniging met Rome, vooral door de Jezuieten
Skarga en Possevin en in 1595 stelde de patriarch van Kiev met
andere bisschoppen zich onder den Paus (de Unie van Brest). De
geünieerde Rutheners mochten hun eigen riten behouden; ook het
celibaat werd niet verplichtend gesteld. De unie vond echter in
het land een scherpen tegenstand (de H. Jo sap h a t, a. b. van
Poloczk vermoord. 1623) en werd ook door de Poolsche koningen
niet altijd bevorderd, wel echter door Jan Sobieski (1674-96);
in 1720 ging de nog niet geunieerde geestelijkheid tot Rome over.
Zwaar hadden de Christenen, bijna allen niet geünieerden, die
onder Turksche heerschappij stonden, het te verantwoorden.
Reeds vroeger hadden Lutheranen zonder succes pogingen
aangewend om tot een vereeniging met de Grieken te geraken.
Lukaris echter, patriarch van Alexandrië, sedert 1621 van Constantinopel. die in zijn jeugd te Genève onder Calvinistischen
invloed gekomen was en door Engelsche en Hollandsche Calvinisten gesteund werd, vaardigde in 1631 een geloofsbelijdenis uit
met de prae destinatie- en avondmaalsleer van Calvijn. Ofschoon
hij eenige aanhangers vond, werd hij door de synode van Constantinopel afgezet (1634), doch van 1637-38 was hij nogmaals
1 E. Lik 0 W s k i-J e d zin k.
Die ruthenisch-rörnische Kirchenvereinigung
genannt Union zu Brcst. Fr. i. B. 1904. - G u é pin, Un apötre de l'union des
Eglises au 17e s. S. Josaphat, 2 v. P. 21902. - Pastor X, XI.
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patriarch. Vooral werd hij bestreden door Petrus Moghila 1, den
(niet~geünieerden) patriarch van Kiev.

§ 180. Het kloosterleven 2.
1°. Onder haar generaals Mer c u r i a n u s (1573-80),
Aquaviva (1581-1615), Vitelleschi (1615-45) breidde
de Soeieteit van Jezus zich steeds uit en beleefde haar glorietijd~
perk. Zij is een der hoofdfactoren van de katholieke restauratie;
in alle landen en op ieder gebied waren haar leden werkzaam en
stonden zij in de eerste rijen. - Dan volgen de Capueijnen. - Na
vergeefsche pogingen tot vereeniging, was de orde van St. Fran..
eiscus door Leo X in twee takken gesplitst, doordat de Obser~
vanten en Conventueelen elk een eigen generaal ontvingen; de
derde tak werd zelfstandig, toen de Capucijnen in 1619 onder een
eigen generaal gesteld werden. Onder de Observanten streefden
verschillenden naar een grootere volmaaktheid, zoodat in iedere
provincie meerdere huizen der "recollectie" werden opgericht,
waarin zij zich vrijwillig onder een eigen gardiaan konden terug~
trekken. In den loop der 16e eeuw vormden deze strengere
Observanten meerdere provincies onder eigen apostolische
commissarissen (R e f 0 r mat e n, vooral in Italië; 0 i s c a I~
c e a ten of Alcantariners in Spanje; Re c 0 II e c ten, in Frank~
rijk (1602) en vandaar uit in Ouitschland en België). In 1897
werden zij door P. Leo XIII weer met de Observanten vereenigd.
- De Dominicanen gingen vooral op theologisch gebied weer een
voorname plaats innemen. - De Benedictijnen 3 werden hervormd
en vereenigden zich in verschillende congregaties, waarvan de
meest bekende zijn de Fransche van S. Van nes en H i d u I p h e
(I 600) en vooral van St. Maur (1618) 4 met haar beroemde
geleerden (180 kloosters op het einde der 17e eeuw). - Een
hervormde congregatie der Cisterciënzers was die der Fe u i l~
I a n t s (1580). - De Norbertijnen hadden een hervormer in
1 La confession orthodoxe de P ier reM 0 9 h i I a, metropolite de Kiev,
Orientalia christiana 10, P. 1927. - G. Hof fm a n n, Griechische Patriarchen
und Römische Päpste. Patriarch Lukaris und die RÖIOÎsche Kirche, Orientalia
christiana 53. - \I Hei m b u c her, Die orden u. Kongreg. der kath. Kirche. P. Pis a n i, Les compagnies de prêtres du 16e au 18e s., P. 1928. _ 3 P.
Den i s, Richelieu et la réforme des monastères bénédictins, P. 1913. 4 Dom Mar t è n e, Histoire de ]a Congregation de Saint Maur, ed.
G. C har v i n, I, 11. Ligugé 1928/29. - F. Rou 5 s e a u, Dom Grégoire Tarisse,
premier supérieur de la congrégation de Saint-Maur (1575-1648), P. 1924. E. de B rog I i e, Mabillon et la société de I'abbaye de St. Germain des Prés.
2 v. P. 1888.
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Servais Lairuels (t 1631), de Augustijner Koorheeren in S, Pet rus
F 0 u r ier 1 (t 1640). - De orde van den Carmel werd hervormd
door S. Theresia, bijgestaan door S. Johannes van het Kruis.
2° . Van de nieuw opgerichte stichtingen zijn te noemen a. die
der Oratorianen 2 • Philippus Nerius (173,2°) stichtte in 1561 een
vereeniging van wereldpriesters, priesters van het Oratorium, die
gemeenschappelijk leefden, zonder kloostergeloften; de liefde zou
de eenige band zijn. Ieder huis (Oratorium) staat op zichzelf,
afhankelijk van den diocesanen bisschop. De Oratorianen stelden
zich ter beschikking van de bisschoppen voor alle bedieningen en
hebben vooral verdiensten voor het volksonderricht, de opvoeding
der jeugd in hun talrijke colleges en de wetenschap. Ook buiten
Italië stichtten zij talrijke huizen. In Frankrijk werd het Oratorium
ingevoerd (1613) door den lateren kard. de Bérulle (§ 176, 2°),
b. De Oblaten van den H. Ambrosius zijn een door Carolus
Borromeus (1578) gestichte vereeniging van wereldpriesters om
hem in de zielzorg bij te staan, die ook buiten Milaan stichtingen
vestigden.
c. De Lazaristen 3, Priesters der missie (c. Miss.) werden
gesticht door St. Vincentius aPaulo (§ 177, 2°) in het college
S. Lazare te Parijs en in 1632 door P. Urbanus goedgekeurd als
een congregatie van wereldpriesters. Hun doel was missies te
geven voor de verwaarloosde bevolking op het land; zij begonnen
ook retraites te geven voor wijdelingen, conferenties voor wereld~
priesters en leidden later talrijke seminaries (53 in Frankrijk in
1780). Ook voor de buitenland sc he missies hebben zij groote ver~
diensten.
d. Odier 4, pastoor van St. Sulpice (t 1657), stichtte een congre~
gatie van wereldpriesters tot opleiding van saeculieren (Sulpicianen), die eveneens vele seminaries in Frankrijk leidden. Ook
1 L. Pin 9 a u d, St. Pierre Fourier, L. S. 1902. 2 Cap e cel a t r 0,
Ponnelle § 173,2°. - Houssaye, Le card. de Bérulle et J'oratoire
en France (1611-25). P. 1873. - P. In 9 0 1d, Essai de bibliographie orato~
rienne, P. 21886. - Bat ter e J. Mémoires domestiques pour servir à J'histoire
de J'Oratoire, 4 vol. P. 1902-06.
sSt. V i n c ent deP a u I. Correspondance, entretiens, documents, ed.
P. Cos te, 14 v. P. 1920-25. - Biogr. van V. a. P.: Ab e II y, P. 1664 vlg.;
Maynard, 4 v. P. 21874; Bougaud 2 v. P. 41916; E. de Broglie,
L. S. 41913. - A. d' A 9 n e I. St. Vincent de P. guide du prêtre, P. 1927;
Maitre d' oraison, P. 1929 ; Directeur de conscience. P. 1930. - E. de B rog I i e.
La bienh. Louise de Marillac, Mad. Ie Gras. L. S. 1911. - P. Cos t e. Laza~
ristes. D. Th. IX. - Mémoires de la Congr. de la Mission, 9 v. P. 1863. 4 G. Let 0 urn e a u, La mission de Jean Olier. P. 1906. M 0 nni e r. Les
origines du séminaire de St. Sulpice, Limoges 1906; Vie de J. J. Olier 1. 1914.
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de H. Eudes (t 1680) 1 wijdde zich aan de opleiding van priesters
in de seminaries, waarvoor hij de congregatie stichtte der Missie..
priesters van Jezus en Maria.
e. Voor het volksonderricht ontstond door de bemoeiïngen
van den Franschen priester C é sar de Bus 2 in 1592 de con ..
gregatie der P è r e s Do c tri n a i r e s (Prêtres séculiers de la
doctrine Chrétienne), en stichtte de Spaansche priester St. J0 s e f
Cal a s a n z a te Rome in 1600 de P i a ris ten, in 1621 door
Paulus V tot zelfstandige congregatie verheven. - Voor zieken ..
verpleging stichtte St. Camillus de Lellis 3 in 1584 te Rome de
Camillianen (clerici regulares ministrantes infirmis), die talrijke
huizen hadden.
Al deze nieuwe stichtingen toonen, hoe ernstig er gewerkt werd
aan het onderricht van het in godsdienstig opzicht verwaarloosde
volk en dat de bisschoppen er naar streefden, het decreet van
Trente over de oprichting van seminaries uit te voeren.
f. Voor vrouwen, die de gestrengheid der bestaande orden niet
konden verdragen, stichtte de H. Franciscus van Sales met de
H. Johanna de Chantal, een adellijke Bourgondische weduwe
(t 1641), een kloostervereeniging. Het doel was aanvankelijk
ziekenverpleging, zonder clausuur; doch daar dit laatste iets
ongewoons was, moest hij dit plan opgeven. In 1618 werd de
vereeniging verheven tot de beschouwende orde van O. L. Vrouw
van Visitatie, met clausuur. Zij heeft groote verdiensten voor het
onderwijs der vrouwelijke jeugd en heeft met haar milderen geest
en minder strenge lichamelijke boetedoeningen de nieuwere
vrouwelijke orden beïnvloed.
g. Wat Franciscus niet vermocht, heeft Vincentius aPaulo
bereikt, toen hij met Ma dam e leG ras omstr. 1626 de con..
gregatie der Zusters van liefde stichtte (Soeurs, Filles de charité),
voor de verpleging van armen en zieken, die alom zulk een werk..
dadigen invloed uitoefende 4. Het is iets nieuws in de geschiedenis
van de eigenlijke vrouwenkloosters, die tot dusver altijd de
clausuur hadden. Hier gaan voor het eerst vrouwelijke religieusen
buiten het klooster de naastenliefde beoefenen en een zeer rijk
veld openen voor den dienst der vrouw in de christelijke naasten ..
liefde en het apostolaat.
1 Mon.: E. Georges, P. 21930; P. Herambourg. P. 1926; D. Bou..
I a y, Ned. vert. door M. de Loyola. Tilb. 1920. - 2 Th. C é z a n n e, Un
protecteur des écoles au 16e s. César de Bus. Avignon 1928. - 3 M. Van t i.
S. CamiIlo De Lellis. apostolo di carità. T. 1929. - 4 L. Ce lli e r, Les Wies
de la Charité. P. 1929.
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h. Een Engelsche dame, Maria Ward, stichtte te S. Om er een
huis tot onderricht van de vrouwelijke jeugd (1606) en later nog
op verschillende plaatsen. P. Urbanus sprak in 1630 de opheffing
van het instituut uit, omdat het niet de kerkelijke goedkeuring had,
maar onder de jurisdictie van den bisschop van Freising zetten
de zusters haar buitengewoon zegenrijke werkzaamheid voort,
vooral in Beieren: Englische Fräulein 1. Haar constituties, grootendeels aan de Societeit van Jezus ontleend, werden in 1703 door
P. Clemens XI goedgekeurd.

DERDE HOOFDSTUK.

DE THEOLOGm. DE SPIRITUALITEIT.
DE KERKELIJKE KUNST.

§ 181. De theologie 2.
1°. Het nieuwe leven, dat in de Kerk ontwaakte, openbaarde
zich ook krachtig in de theologie. Niet alleen de speculatieve
bloeide, in aansluiting aan de groote m. e. scholastiek, doch in
samenhang met den geest des tijds, ontstonden nieuwe richtingen,
tot dusver weinig beoefend: de positieve en polemische theologie.
De positieve richting werd vooral bevorderd door het humanisme
met zijn critischen zin en zijn teruggaan tot de bronnen: H. Schrift,
Vaders, historie en, evenals de polemische richting, door de noodzakelijkheid om het Protestantisme te bestrijden.
a. Positieve theologie. De grondlegger der fundamentaaltheologie is Melchior Cano O. P. 3, leerling van de Victoria,
professor te Salamanca (t 1560). In zijn classiek werk De locis
theologicis. in sierlijk Latijn geschreven, onderzoekt hij de bronnen
1 J. G ris ar, Das erste Verbot der Ordensgründung Maria Wards ( 1628),
St. d. Zeit 113 (1927), 34.
2 H. Hu r ter, Nomenclator Iiterarius theo!. cath. 11, lIl, Ihr. 3 1907 (ook
uitgaven der werken). - K. We r n e r, Gesch. der apo!. u. polemischen Literatur der christ. Theo!. IV. Schaffhausen 1865; Gesch. der kath. Theo!. in
Deutschland, Mn. 2 1889. - Tu r meI, Hist. de la théo!. positive du conc. de
Trente au conc. du Vatican, P. 1906. - Féret, La faculté de théo!. de Paris.
Epoque moderne 1-11, 16e et 17e s., P. 1901--04. - J. v. Ase h h ach, Gesch.
der Wiener Universität III (1510-1665), W. 1889. - L. v. d. Es sen, Une
institution d'enseignement supérieur sous rancien régime. L'université de
Louvain, Leuv. 1921. - 3 P. Ma ndonnet, Cano, D. Th. 11. - A. Gard e i I, Lieux théo)ogiques, D. Th. IX. - A. La n g, M. Cano und die Methode
des dogmatischen Beweises, Mn. 1925.
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der theologie (H. Schrift, traditie, katholieke kerk, concilies, de
kerk van Rome. Vaders. scholastiek. het verstand. philosophie.
geschiedenis). Thomas e.a. vóór hem hadden daarover reeds
gesproken; Cano behandelt het eerst de bronnen in haar onder~
lingen samenhang en wijst op de noodzakelijkheid van een meer
positieve behandeling van het dogma. De groote vertegenwoordiger
der historisch-patristische theologie. die het fundament legde voor
de dog men-geschiedenis. is de Fransche Jezuiet Petau 1 (Petavius.
t 1652; Dogmata theologiea).
b. Polemische theologie 2 tegenover de Protestanten. De
Protestanten erkenden alleen de H. Schrift als bron van het geloof;
zij zouden dus op zich alleen uit de H. Schrift te weerleggen zijn.
Tegenover hen moesten de Katholieken het bestaan en het gezag
der traditie verdedigen. de leer van de Kerk nader ontwikkelen.
In de 16e eeuw waren er wel enkele polemisten. die de Protestanten op hun eigen terrein volgden en hen alleen uit de H. Schrift
zochten te weerleggen. De meesten bleven zich echter behalve op
de H. Schrift ook op de traditie beroepen. terwijl de Protestanten
zelf ook steeds meer waarde aan de oudheid gingen toeschrijven,
vooral als deze hun gunstig scheen of ongunstig voor de Katholieken. (Maagdenburger Centuriatoren. Calixtus. Gerhard, vooral
de Calvinisten.) Ook bij de Katholieken krijgt het beroep op de
traditie en de Vaders tegenover de Protestanten meer het karakter
van een historisch argument. In het begin der 17e eeuw was het
een tijd lang meer gebruikelijk de Protestanten alleen uit de
H. Schrift te weerleggen (de Fransche priester Veron. methodus
veroniana. de gebroeders Walenbur<:h e.a.). maar spoedig overheerschte weer de historische methode (Duperron). die later.
vooral bij de Jansenisten. zelfs tot bedenkelijke consequenties
leidde: een verstarring in de oudheid. de absolute onveranderlijkheid van leer en praktijk (Polman ) .
In de controverstheologie staat op de eerste plaats de H. Bellarminus 3. een I taliaansche Jez ui et. la ter kardinaal (t 1621). met zijn
1 C ha teil a i n. Vie du P. Den. Petavius. P. 1884. 2 P. Pol man. La
méthode polémique des premiers adversaires de la Réforme. R. H. E. 25 (1929),
471; (Vert.: Die polemische Methode der ersten Gegner der Ref .. Mr. 1931).
Jansenius als polemist tegen de Calvinisten. H. T. 7 (1928). 325; 8 (1929).
5. 149. 248.
3 X. de Ba c hel e t. Bellarmin. D. Th. n. E. R a i t z v. Fr ent z. Der
ehrw. Kard. Robert Bellarmin. Fr. i. B. 1921. - J. Th e r mes. Le bienh. R. B.•
L. S. 1923. - J. B r 0 d r i c k. The Life and Works of blessed R. 8.. 2 v. Lo.
1928. - J. del aSe r v i è re. La théologie de Bellarmin. P. 1908. - E. Ros a.
11 card. Dom. Passionei e la causa di beatificatione del ven. card. R. Bellarmino.
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Disputationes de controversiis fidei adversus hujus temporis
haereticos, nog immer van waarde, geleerd en scherpzinnig, met een
groote kennis van H. Schrift en Vaders, een juiste uiteenzetting
der protestantsche opvattingen en gematigd van toon. Hij behandelt
de nieuwe, door de Protestanten opgeworpen problemen: inspiratie,
gezag der concilies en der traditie, de stichting en het wezen der
Kerk. Steunend op zijn voorgangers zet hij het onderzoek verder
voort en systematiseert de aanwezige gegevens. Andere controversisten zijn o.a. de Nederlanders Pi g g e (t 1542) 1, Tap per t
(t 1559), Lindanus (t 1588), Sonnius (t 1576), Dunca n u s (t 1590), Co r n. Jan sen i u s (t 1638), de gebr. Adrianus
(t 1669) en Petrus (t 1675) Wal en b u r c h, Hos i u s, b. van
Ermland, de Engelschman Sta p let 0 n (t 1598), de F ransche
kardinaal D up e rr 0 n (t 1618). de Belgische Jezuiet Cos ter
(t 1619) en de Braban tsche B e c a n u s (Schellekens, geb. te
Hilvarenbeek, t 1624).
2°. Ook de speculatieve theologie, die zich aansloot bij de
groote m. e. scholastiek, werd door het humanisme en de positieve
methode gunstig beïnvloed. Men streefde naar een beteren vorm;
er werd meer rekening gehouden met patristiek en geschiedenis;
te subtiele quaesties en een deel van het oude metaphysieke
apparaat werden weggelaten. Van groote bete eken is was het
concilie van Trente, dat het dogma scherp omlijnd vaststelde,
verwierp wat daarmee in strijd was en de schoolmeeningen vrij
liet. Het gezag van S. Thomas was versterkt, doordat hij te
Trente, vooral in de rechtvaardigingsleer, een grooten invloed
had uitgeoefend; Pius V had hem tot kerkleeraar verheven
(1567), den eersten, die dezen titel ontving na de 4 Latijnsche
en 4 Grieksche groote kerkvaders. - Deze nieuwe scholastiek,
welke behalve de oudere vragen, ook de nieuwere behandelde,
door het Protestantisme aan de orde gesteld, werd ingeleid door
Franc. de Vittoria O.P., professor te Salamanca (t 1546) 2. - De
oudere scholen van Dominicanen en Franciscanen leefden voort;
het kerkelijk Augustinisme vond vertegenwoordigers bij de
Augustijnen, Benedictijnen, Oratorianen en sommige saeculieren.
Naast deze bestaande scholen kwam die der Societeit, welke meer
R. 1918. - P. Ta<::chi Venturi. I1 beato R. B. Essélme de!!e nuove accuse
contro la sua santità, R. 1923. - P. A I b ers, Het werk van kard. B., Stud. 115
(1931) 384. - L. de Jonge, S. R. B. Kerkleeraar, Stud. 116 (1931) 279.S. T rom p, B. en zijn eerste professoraat, t. a. p. 287.
1 H. Je din, Studien über die Schriftstellertätigkeit Albert Pigges, Mr. 1931.
2 A. G e tin 0, EI Maestro Fr. Franc. de Vitoria, Madr. 2 1930.
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eclectisch uit het oude en nieuwe eigen meeningen vormde. De
herleving van het Thomisme was ingeleid door kard. Cajetanus
(t 1534), die als eerste een voortreffelijken commentaar schreef
op de Summa. Dan komen de Dominicanen: de Spanjaarden Franc.
de Vittoria, Petrus (t 1563) en Dom. S 0 t 0 (t 1560), Led e s m a
(t 1619), Medina (t 1581), Bannez (t 1604), de Italiaan
Ambr. Catharinus (t 1553)1, de Portugees Johannes a
S. Thoma (t 1644) . Van de talrijke Jezuieten zijn de meest be~
kende: de Spanjaarden Suarez (t 1617) 2, de grootste theoloog
der orde, wiens leer over het staats~ en volkerenrecht steeds meer
de aandacht trekt, Molina (t 1600), Greg. de Valencia
(t 1603), Va s q u e z (t 1604), Joh. de Lugo (t 1660), en de Belg
Lessius (t 1623) 3. De ongeschoeide Carmelieten van Salamanca en
Alcala schreven in Thomistischen geest hun theologische en philo~
sophische leerboeken ( S a I man tic e n s e s, C 0 m p I u ten s es) .
Verschillende theologen behandelen ook op voortreffelijke wijze
natuurrechtelijke vragen.
3°. Op het gebied der H. Schrift verschenen verschillende uit~
gaven en vertalingen van den bijbel. De grondlegger der eigen~
lijke bijbelsche inleidingswetenschap is Sixtus van Siena O. P.
met zijn Bibliotheca Sancta (1566). Van de exegeten komen op de
eerste plaats: Maldonatus S. J. 4 (t 1583, Commentarii in quattuor
Evangelia) , Estius, geboren te Gorcum, professor te Douai (t 1613,
In omnes Divi Pauli et septem catholicas Apostolorum Epistulas
Commentarii) en Cornelius a Lapide S. J. 5 (t 1637; verklaring
der geheele H. Schrift.)
4°. De moraal werd door de meeste theologen tegelijk met de
theologie behandeld, terwijl afzonderlijke moraalboeken voor den
biechtstoel en de casuïstiek geschreven werden o.a. door de
Jezuieten: Toletus (t 1596), Sanchez (t 1610), Laymann
(t 1635), Escobar (t 1669), Busenbaum (t 1668).
5°. Op het gebied van het kerkelijk recht zijn bekend Az p i l~
1

I

J. Schweizer, Leben u. Schriften des Ambr. Catarinus, Mr. 1917.-

K. We r n e r, Franz Suarez u. die Scholastik der letzten Jahrh., 2 Bde Rgb.

1861. - R. deS c 0 r a ill e, François Suarez, 2 v. P. 1912-13. - P. He rman d e z, EI. P. Francisco S., Barcelona 1917. - K. S i x, M. G r a b man n e.a.,
Beiträge zur Philosophie des Fr. S., Ibr. 1917. - L. Ma h i e u, Fr. Suarez, sa
philosophie et les rapports qu'elle a avec sa théologie, P. 1921. - E. Con z e,
Ocr Begriff der Metaphysik bei Fr. S., Lz. 1928. - H. Rom men, Die Staatslehre des Fr. S., Mn. Gladbach 1927. - 3 C h. van S u I, Léonard Lessius,
Leuv. 1929. - J. Bit t rem i e u x. Lessius et Ie droit de guerre, Br. 1920.
4 J. P rat, Maldonat et I'université de Paris au 16e s., P. 1857. 6 J. Po u ken s, Een groot Nederlander, C. Cornelissen Van der Steen, Stud.
104 (1925). 81, 215.
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cueta (Navarrus) (t 1586), Barbosa (t 1649), Fagnani
(t 1678).
6°. Op het gebied der kerkelijke geschiedenis kard. Baronius 1
(t 1607) door zijn Annales ecclesiastici.. ad annum 1198.
begonnen op aansporing van Phil. Nerius als bestrijding der
Maagdenburger centuriatoren, berustend op een zeer omvattend en
degelijk archivalisch onderzoek. Sedert in 1578 de catacomben
weer opnieuw "ontdekt" waren, begonnen de archeologische
studies met Bosius (t 1629), Philippus de Winghe e.a. 2.
7°. Op hagiographisch gebied zijn bekend de Karthuizer Surios
in Keulen (t 1578), de belgische Jezuieten Rosweid (t 1629) en
Bolland (t 1665), die in 1643 de publicatie begon der monumentale
Acta Sanctorum 3.

§ 182. De spiritualiteit 4.
10. Een van de mooiste bladzijden in de geschiedenis der katho~
lieke reformatie vormt haar spiritualiteit. De hoofdoorzaak, dat zij
opbloeide, ligt in deze reformatie zelf, die niet denkbaar is zonder
een krachtig innerlijk leven, dat zich ook in geschriften uit. Doch
ook de geest van het humanisme werkte door, terwijl het quietisme
der solafidesleer een reactie opwekte van katholieke activiteit. Er
zijn in deze spiritualiteit een meer ascetische en een meer mystieke
richting: een meer augustijnsche en een meer humanistische
strooming: onder invloed van nationale eigenaardigheden vormen
zich verschillende scholen. Drie richtingen vooral verkrijgen een
grooten invloed in de geheele Kerk: de ascetische van St. Ignatius,
de mystieke van St. Theresia, het devote humanisme van St. Fran~
ciscus van Sales.
2°. Spanje 1) komt ook hier op de eerste plaats. In de 15e en in
het begin der 16e eeuw had de Arabische mystiek daar een ernstig
gevaar gevormd. Haar aanhangers, A I u m bra dos (lIluminati,
sedert 1520), uitgaande van een Neo~Platonisch pantheïsme,
leerden, dat de menschelijke ziel door de contemplatie tot zulk een
G. C a I e n z i 0, La vita et gli scritti del card. Cesare Baronio, R. 1907.
P. Fr e m i 0 t t i, La riforma cattolica del s. 16 e gli studi di archeologia
cristiana, R. 1926. - 3 H. Del e h a y e, A travers trois siècles. L'oeuvre des
Bollandistes (1615-1915), Br. 1920. 4 P. Pourra t, Le spiritualité
chrétienne 111 (1925), IV (1928) (edities der werken en vertalingen). - Les
écoles de spiritualité chrétienne, Luik 1928.
11 P. G rou I t, Les mystiques des Pays-Bas et la Iittérature Espagnole au
seizième siècle, Leuv. 1927. - J. Brouwer, De psychologie der Spaansche mystiek,
Amst. 1931.
1
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hoogte op kan stijgen. dat zij de goddelijke essentie direct kan
zien. In dezen staat verliest zij haar eigen persoonlijkheid en gaat
op in de godheid. kan zij niet zondigen en behoeft zij geen acte
van deugd te stellen. Tegen dit gevaarlijk illuminisme en tot immo~
raliteit leidende quietisme trad de inquisitie met scherpe decreten
op (1568. 1574. 1623) en langen tijd heerschte een zeker wan~
trouwen ten opzichte der echte mystiek (o.a. bij Melchior Cano).
zoodat ook verschillende orthodoxe geschriften verboden werden
(o.a. werken van Harphius. TauIer. Dion. de Karthuizer. Lod. van
Granada. Franc. Borgia) . Door meerdere schrijvers werd het
direct. en indirect door goede boeken. bestreden o.a. door Lodewijk
van Granada O. P. (t 1588; Libro de la Oracion y Meditation).
de Franciscanen Franciscus van Ossuna (Abecedario espiritual,
1527). St. Petrus van Alcantara (t 1562. Tratado de la Oracion
y Meditation). den Augustijn Lodewijk de Leon (t 1591). den
wereldpriester Juan van Avilla 1 (t 1569).
Onovertroffen zijn als mystieke schrijvers de H. Theresia en
De H. Joannes van het Kruis. De H. Theresia 2 (1515-82). geb.
te Avila. trad op jeugdigen leeftijd in het Carmelitessenklooster
aldaar; na een jarenlange periode van geestelijke slapheid en
dorheid werd zij tot het mystieke gebedsleven verheven. Onder
groote moeilijkheden stichtte zij talrijke kloosters van hervormde
Carmelitessen. brandpunten van geestelijk leven. terwijl zij ook
aan de hervorming der Carmelieten krachtig medewerkte. Zij is
door talrijke schrijvers beïnvloed. maar kent ook de hoogste
mystieke genadegaven uit persoonlijke ervaring. Haar geschriften.
wegens het ten opzichte der mystiek heerschende wantrouwen.
eerst na haren dood gepubliceerd (Autobiographie, Het boek der
stichtingen, De weg der volmaaktheid. Het kasteel der ziel. Brieven)
1 J. de B u c k. Le bienh. Jean d'Avila, Leuv. 1927. 2 H. deC u r zon.
Bibliographie thérésienne. P. 1902. Escritos de santa Teresa .... por
V. del a F u ent e, Bib!. de Autores espanoles, 53-55, Madr. 1861-79;
6 v. Madr. 1881. - Obras de S. T., por S. deS a n t a Ter esa, 6 v .•
Burgos 1915-19 (zonder de brieven). - Vertalingen: M. B 0 u i x, 6 v.
P. 1852-61; Les Carmélites de Paris. 6 v. P. 1907-10; T.
Bra n d s m a e. a .• Bussum 1918 vlg. - Biogr.: F. deR i b era, Salamanca
1590, H. Joly, L. S., 1902; L. Bertrand, P. 1928. - P. Garrigou~
Lag r a n 9 eet Pet i tot, Ste. Th. Sa vie, son oeuvre, sa doctrine.
St. Maximin 1922. R. Hoor n a e rt. Ste. Thérèse écrivain. P. 1922.
- G. Et c heg 0 yen. L'amour divin. Essai sur les sources de Ste. Th .• Bor~
deaux. P. 1923. - G. Ha h n. Les phénomènes hystériques et les révélations de
Ste. Th .• Leuv. 1883. - L. deS a n, Etude pathologique~théo!. sur Ste. Th .•
Leuv. 1886 (tegen Hahn). - Th. de S. Joseph. L'oraison d'après l'ecole
carmélitaine Brugge 21925.
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zijn vloeiend, in klassiek Spaansch geschreven. Zij geeft geen
theoretisch systeem, maar hare persoonlijke ervaringen weet zij
psychologisch juist te analyseeren en op meesterlijke wijze te
beschrijven; lateren hebben daar weinig wezenlijk nieuws aan toe
kunnen voegen. Te midden der hoogste bespiegelingen bewaart zij
immer een gezond en praktisch oordeel.
Haar leerling en latere medewerker aan de hervorming der
Carmelieten S. Johannes van het Kruis 1 (1542-91) is ook theo~
loog en heeft de theorie gegeven van zijn mystieke ervaringen (De
bestijging van den Carmel. De duistere nacht, De levende liefdes~
vlam. Het geestelijk gezang). Meer dan de vertroostingen stelt hij
het lijden en de beproevingen (de duistere nachten), die tot de
mystieke contemplatie leiden. op den voorgrond. Hij heeft vooral
in het licht gesteld de actieve contemplatie, die den overgang vormt
van de meditatie tot de ingestorte contemplatie.
Wel affectief, maar meer ascetisch, ofschoon zij de mystiek niet
uitsluit. is de spiritualiteit van den H. Ignatius (§ 171, B. 5°). Van
deze richting zijn de Spanjaarden Alphonsus Rodriguez 2 (t 1616)
Zijn zeer verspreide Beoefening der christelijke volmaaktheid is
eenvoudig: psychologisch, vol zalving, doch zuiver ascetisch. De
mystiek is een groote uitzondering; hij legt vooral den nadruk op
het gewone innerlijke gebed, dat echter wel moet leiden tot actieve
bewegingen van den wil. Verder Lod. de Ponte (t 1624, Medi~
ta ties ). Alvarez de Paz (t 1620; De vita spirituali e jusque perfec~
tiane. waarschijnlijk de eerste complete synthese van de ascetische
en mystieke theologie). Een mysticus is de leekenbroeder S, A I p h.
Rodriguez (t 1617).
Veel bediscussieerd is de Franciscanes, de Eerbiedw. Mar i a
d' A g red a (t 1665). die in haar Geestelijke stad Gods. een
geschiedenis der H. Maagd. de evangelieverhalen met particuliere
revelaties aanvult (§ 196, 2°).
lObras espirituales ... por Ge r. deS a n J u a n del a Cru z. 3 v. Toledo
1912/1·4; trad. p. R. Hoornaert. P. 21922i23. - S. de Santa Teresa,
Obras de San Juan de la Cruz. 5 v. Burgos. 1929/31. - A I. a b I m m a c. Con c. u.
Am b r. a S. Th ere si a. Des hl. Joh. vom Kreuz sämtliche Werke. I-IV, Mn.
1924/27. - L. de Bes s e. Eclaircissements sur les oeuvres mystiques de S. Jean
de la Croix. P. 1928. - D. C h e val ier. Le cantique spirituel de S. J. de la
Croix. Notes historiques. P. 1930. - Dim i d u i d. S. Jean de la Croix. L. S .•
31916. - Cr. de Jesûs Sacramentado. San Juan de la Cruz. su obra
cientifica y su obra literaria, 2 v. Madrid 1929. - F. S. diT ere s a. S. Giov.
della Croce. Mil. 1929. - R. Hoor na e r t, L'ame ardente de St. Jean de la
Croix. Br. P. 1928. - J. Bar u z z i, St. J. d. I. Cr. et Ie problème de I'expérience
mystique, P. 1924 (rationalistisch). - 2 D. St r ac k e, Rodriguez in de Nederlanden O. G. E. 3 (1929), 229.
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3°. In Italië had de renaissance hare gevaarlijke werking
getoond in het diepe verval der zeden. De Italiaansche ascese is
een reactie daartegen: zich zelf kennen en overwinnen. Maar het
humanisme heeft ook de spiritualiteit beïnvloed, die optimistisch is
en tegemoetkomend aan de menschelijke natuur, evenwichtig wijst
op de schoonheid van den godsdienst en het troostrijke der
mysteries, doch tevens opwekt tot innerlijke versterving en vurige,
onbaatzuchtige liefde tot God en den evenmensch, den vrede der
ziel tracht te verwerven, eenvoud aanbeveelt in de gebedsmethode.
In dezen geest zijn de zeer verspreide Geestelijke strijd, gewoonlijk
toegeschreven aan den Theatijn Scupoli (t 1610), S. Bellarminus
(De ascensione mentis in Deum), S.Philippus Nerius (t 1595), de
Cistercienzer kard. Bona (t 1674). Van een meer strenge vroom~
heid is S. Carolus Borromeus. De Carmelites S. Mar i a
Mag d a I e n a deP a z z i (t 1607) is verwant aan S. Catharina
van Siena, evenals de Dominicanes S. Cat har i n a van R i c c i
(t 1535), die in haar brieven aan kardinalen, bisschoppen enz. tot
de hervorming der Kerk opwekte.
4°. In Frankrijk 1 volgde na de godsdienstoorlogen een wonder~
bare opbloei van het geestelijk leven, waarvan de meest invloed~
rijke vertegenwoordiger is S. Franciscus van Sales 2 (t 1622;
§ 179, 5°). Franciscus is de verpersoonlijking van het devote
humanisme, dat dezelfde meer optimistische opvatting heeft van
de menschelijke natuur als de christelijke humanisten (Erasmus
enz.), maar vromer is dan deze, meer kerkelijk gezind, minder
critisch ten opzichte van kerkelijke personen en toestanden, in den
geest van de Italiaansche school, door wie Franciscus beïnvloed
is. De liefde speelt een veel grootere rol dan de vrees; hij tracht
1 H. B rem 0 n d, Histoire Iittéraire du sentiment religieux en France depuis
la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours. I-IX, P. 1916---31. J. H u y ben, Aux sources de la spiritualité française au XVIIe S., La Vie Spir.
25 (1930), Suppl. 113; 26 (1931), Suppl. 17, 111; 27 (1931), 20, 94. 2 Oeuvres de S. François de Sales, par les soins des religieuses de la Visitation
d'Annecy 21 vol. Annecy 1892-1923. Biogr.: Ham 0 n-G 0 n t h i e rLetourneau, 2 v. P. 1909; A. de Margerie, L. S. 1902; Mgr. Julien,
P. 1929; F. St r 0 W s k y (La pensée chrétienne), P. 2 1930; lntroduction
à I'hist. du sent. religieux en France, P. 1898. - B rem 0 n d I (L'humanisme dévot); VII (La métaphysique des saints), - J, P. Cam u s, Esprit du
bienheureux Fr. d. S., 6 v. P. 1641. - T. L e cl e r c q, S. Fr, de S., directeur de
perfection, Br. 1928. - E. Th a m i r y, La méthode d'influence de St. Fr. d, S" P.
1922. - F. V i n c ent, Fr. d. S. directeur d'ämes, P. 1923, - M. M ü 11 e r,
Die Freundschaft des hl. Fr. v. S. mit der hl. Johanna Fr. v. Chantal, Rgb. 1923.
- M. Co ü r a nni e r, S. Fr. d. S. et ses amitiés, P. 1929. - P. Arc ham ~
b a u I t, S. Fr. de S., P. 1930 (Les moralistes chrétiens). - J. Pé rin e 11 e,
S, Fr. de S., Harphius et Ie Père Philippi, La Vie spir. 29 (1931), Suppl. 65.
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het goede in de menschen te zien en op te wekken. Maar het
persoonlijke, het nieuwe van Franciscus is vooral. dat hij meer
dan iemand vóór hem er op gewezen heeft, dat men ook in de
wereld de vroomheid, de volmaaktheid kan beoefenen, waarvoor
men vroeger meer het kloosterleven noodzakelijk achtte en dat hij
beter den weg daartoe gewezen heeft. Daartoe moet men zich
innerlijk losmaken van de wereld, zich veel in het gebed met God
vereenigen en de plichten van zijn staat om en voor Hem ver~
vullen. Dit is de tendenz van zijn Introduction à la vie dévote ( 1608) .
Zijn onderrichtingen stelt hij voor op een aantrekkelijke, zeer
affectieve wijze in een schoone, bloemrijke, soms volgens den geest
des tijds te gekunstelde taal. Zoo weet hij de deugd te "humani~
seeren", beminnelijk te maken en onder het bereik van allen te
brengen. Zijn optimisme en zachtheid leiden echter niet tot zwak~
heid. De wijze van voorstellen is aangenaam, in de zaak zelf is hij
krachtig en eischt hij innerlijke versterving en onthechting, zuivere
onbaatzuchtige liefde tot God, volkomen overeenstemming van
onzen wil met dien van God. Mansuete et fortiter. De oefeningen
der kloosterlingen schrijft hij voor aan de menschen in de wereld.
- Bij de leiding van S. Francisca de Chantal 1 en de V isitandinen
en uit persoonlijke ervaringen leerde hij ook het mystieke leven
kennen, dat hij beschreven heeft in zijn Traité de ['amour de Dieu.
Schrijvers in den geest van Franciscus van Sales zijn CamUst
b. van Belley (ook geestelijke romans), de Jezuieten Richeomet
Coton, Binet2, een voorloop er L. Blosius O. S. B. (t 1566).
Een geheel ander karakter draagt de zgn. Fransche schools,
gesticht door kard. de BéruUe (Des grandeurs de Jésus) , de
apostel van de grootheid van het priesterschap (§ 176, 2°), waartoe
verder behooren Con d ren, S. V i nee n t i u s a P a u I 0,
Olier, S. Eudes en later Bossuet en S. Grignion de
M 0 n t f 0 r t. Onder invloed van S. Augustinus heeft zij een
pessimistische opvatting van de menschelijke natuur, welke bij de
Jansenisten, wier leiders aanvankelijk met haar in betrekking stonden,
overging tot de loochening van den vrijen wil. Zij stelt op den
voorgrond de grootheid van God en de afhankelijkheid van het
schepsel. "Ie néant de I'homme et Ie tout de Dieu" en daarom de
B 0 u g a u d, Hist. de Ste. Chantal et des origines de la Visitation, 2
1899. - P. Me z a r d, Doctrine spirituelle de Ste. Jeanne de Ch., P.
2 H. B rem 0 n d, Hist. du sent. relig., I. 3 H. B rem 0 n d, lIl. den invloed van de Evangelische Peerle in Frankrijk vgl. J. Hu y ben,
een vergeten mystieke grootheid, O. G. E. 4 (1930), 5, 428.
1
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deugd van religie, van adoratie en eerherstel; ZIJ IS zeer theo~
centrisch; de richting is mystiek (Christus in ons). Haar volgelingen zijn dikwijls groote theologen, die hun verheven speculaties
in affectieve gebeden doen opgaan. In de Fransche school is de
vereering van het H. Hart weer opgeleefd (S. Eudes, § 196, 3°).
Ook verschillende Fransche Jezuieten stonden onder invloed van
S. Augustinus en de Fransche school: 1eGa u die r (t 1622),
S t. J ure (t 1657; De la connaissance et de ['amour du Fils de
Dieu Notre Seigneur ]ésus-Christ).
Eigenlijke mystieke 1 schrijvers zijn de Capucijnen Bénoit de
Canfeld (t 1610) en J oseph Tremblay, de latere kardinaal
(§ 176, 10), met wiens hulp waarschijnlijk kard. Ri c hel i e u
zijn Traité de la perfection chrétienne schreef en de Jezuieten
Lallemant 2 (t 1635) en Surin 3 (t 1665). Lallemant (La doctrine
spirituelle) legt sterk den nadruk op "la conduite intérieure du
Saint-Esprit". Hij week af van de meer gewone richting zijner
orde en vond daarom onder hare leden verschillende bestrijders,
doch ook leerlingen: Nouet (t 1680), Crasset (t 1692) e.a. Surin
was als Lallemant een groot geestelijk schrijver en oefende een
diepgaanden invloed uit; doch hij neigt tot overdrijving, ook tot
passiviteit in het innerlijk leven en werd daarom door verschillende
Jezuieten bestreden. In 1634 kwam hij met 5 confraters te Loudun
om de Ursulinen aldaar, die, naar men meende, door den boozen
geest bezeten waren, te exorciseeren. Men wilde de duivels
openlijk laten getuigen voor de waarheid der katholieke dogmas
en opzienbarende scènes hadden plaats; de generaal Mutius
Vitelleschi sprak zijn afkeuring uit, dat Jezuieten daarheen gezonden en zoo lichtgeloovig waren. Na eenige maanden meende
Surin zelf ook door den duivel bezeten te zijn. - De overdrijvingen
van Surin, zijn tendenz om overal bovennatuurlijk ingrijpen te zien,
zijn lichtgeloovigheid te Loudun werkten mee om een anti-mystieke
reactie te doen ontstaan (§ 196).
5°. In de Nederlanden leefden twee groote mystieken, op wier

°

1 H. B rem
n d, L'invasion mystique. - 2 H. B rem 0 n d, V. La conquête
mystique. L'école du Père Lallemant et la tradition mystique dans la compagnie
de Jésus. - P. C ham p ion, La vie et la doctrine du P. Louis Lallemant.
ed. A. Pot tie r, P. 1924. - A. Pot tie r, Essai de théologie mystique
comparée. Le P. Lallemant et les grands spirituels de son temps, 3 v. P. 1927-29.
3 Bremond V, 148-310. L. Michel et F. Cavallera, Lettres
spirituelles du P. Jean-Joseph Surin, 2 v. Toulouse 1926--28. - J. Su rin. Les
fondements de la vie spirituelle, ed. F. C a v a 11 era, P. 1930. - J. Su rin,
Questions importantes à la vie spirituelle sur I'amour de Dieu. Texte ... primitif
revisé et annoté par les P. A. Pot tie r et L. Mar i è s, P. 1930.
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beteekenis en invloed eerst in den allerlaatsten tijd de aandacht
gevestigd is: de priester Pelgrum Pullen (geb. 1550 te Vlodorp (L.).
t 1608)1 en de schrijfster (geb. in Brabant) der Evangelische
Peerle; Margarita; eerste uitgave Utrecht. 1535. die kard. de
Bérulle en de Fransche school beinvloed heeft 2. "Het klinkt bijna
ongelooflijk. maar de feiten staan vast: gedurende het tijdperk
1560-1610 verschenen er in Frankrijk gemiddeld minstens twee
vertalingen van Nederlandsche schrijvers per jaar" (J. Huyben.
O. G. E. 4 (1930) 9). Verder schreef de apost. vicaris Ph i I i P pus
R 0 ven i u s (t 1651) een degelijke handleiding van het geestelijk
leven: Institutiones Christianae pietatis en een kleiner. meermalen
herdrukt devotieboek : Het gulden Wierookvat.

§ 183. De kunst in dienst der Kerk.
10. Ook in de kunst openbaart zich de scheppingskracht van
het hernieuwde Katholicisme. Het is nog de periode van de
hoogrenaissance en vooral van de barok 3. Deze (omstr.
1560-1700) heeft zich in Italië uit de hoog renaissance ontwikkeld en had vooral in Rome een middelpunt. Later bloeide zij
in Spanje. met een eigen nationaal karakter. in Zuid-Duitschland
en Oostenrijk en in de ZUidelijke Nederlanden. Lang heeft zij
een ongunstigen naam gehad. doch in onzen tijd van expressionisme is men haar beter gaan waardeeren ; ook is zij niet een
minder kerkelijke kunst dan bv. de gothiek (§ 144. 2°). Zij is
grootsch van opvatting. rijk en prachtig. vol licht. leven en be1
2

L. Reypens. Pelgrum Pullen, O. G .E. 3 (1929) 22, 125,245.
L. R e y pen s, Nog een vergeten mystieke grootheid. De schrijfster der

Evangelische PeerIe, O. G. E. 2 (1928) 52, 189, 305. - J. H u y ben, De invloed
der Evangelische PeerIe, O. G. E. 2 (1928) 361; 3 (1929) 60, 144; De Fransche
vertaling der Ev. PeerIe, O. G. E. 4 (1930) 5; Bérulle en de Ev. PeerIe, t.a.p. 428;
Aux sources de la spiritualité française, (vgl. 4
3 § 151. W. Wei s b ach. Der Barock als Kunst der Gegenreformation,
B. 1921 ; Die Kunst des Barocks in Italien. Frankreich. Spanien u. Deutschland.
B. 1924. - H. W ö I f f I i n, Renaissance u. Barock, Mn. 4 1926. - W.
Hausenstein. Vom Geist des Barock. Mn. 21924. - G. André-CueI.
Barocco, P. 1924. - S. B r i g g s, Barockarchitektur, B. 1914. - J. Kr ei t m a y r,
Die religiösen Kräfte des Barock, St. d. Zeit 110 (1926), 453. - C h. De job,
De l'influence du conciIe de Trente sur la littérature et les beaux-arts chez les
peuples catholiques. P. 1884. - A. B rin c kma n n. Handbuch der Kunstwissenschaft, B. 1914 vlg. Die Baukunst des 17. u. 18. Jahrh. I. In den
romanischen Ländem. Il. In den germanischen Ländem. lIl. Malerei und Plastik
des 18. Jahrh. in Frankreich. IV, Barockskulptur. V, Barockmalerei in den
germanischen Ländem.
0
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weging en weerspiegelt zoo het krachtige, weer de wereld ver~
overende Katholicisme. Een natuurlijke levensblijheid wijst op den
invloed van het humanisme. - Het karakteristieke van de barok
in vergelijking met de renaissance is 10 een grootere vrijheid in
de vormen, 2° een verhoogde werking van het effect, door de
beweging te doen uitkomen, 3 0 een grooter realisme. De zwakke
zijde is het niet zelden te drukke, overdrevene, geaffecteerde, dat
soms in decadentie ontaardt. In de architectuur heeft de barok
als de renaissance een voorkeur voor groote, ruime, van helder
licht stralende kerken, zonder pijlers en zuilen, zoodat alle
geloovigen het altaar en den preekstoel kunnen zien, waardoor zij
zich bijzonder leenen voor schitterende godsdienstoefeningen. Het
effect wordt bereikt niet zoozeer als in de renaissancekerken, door
de harmonie der afzonderlijke deelen als wel door beweging in
de lijnen en door lichtwerkingen. Ten onrechte heeft men den
barokstijl den Jezuietenstijl genoemd. De eerste groote barokkerk
is wel de Jezuietenkerk 11 Gesu te Rome en nadien hebben de
Jezuieten veel barokkerken gebouwd, doch ook andere, en in het
algemeen hebben zij zich aangepast aan den stijl van het land. In de plastiek en de schilderkunst wilde men het gevoel uit~
drukken: vreugde, geestdrift, smart, sentimenteel verlangen en
heeft daarom dikwijls martelingsscènes, extases, visioenen gekozen;
hier openbaren zich vooral de bovengenoemde fouten.
Beroemde meesters in Italië 1 zijn Michel Angelo in zijn latere
periode (t 1564), Maderna, wien sedert 1605 de afwerking der
St. Pieter werd opgedragen, Vignola (11 Gesu, 1568), Bernini
(t 1680). bouwmeester en beeldhouwer. Schilders: Tintoretto
(t 1594), Veronese (t 1588), Ludovico Caracci (t 1619) en zijn
twee neven, Domenichino (t 1641), Guido Reni (t 1642).
Het zuiverst is de katholieke kunst in Spanje 2, die, evenals de
Italiaansche, ook een tijd lang het buitenland sterk beïnvloed heeft.
De groote religieuse schilders zijn El Greco (t 1614), Velasquez
1 M. D v 0 r rak, Gesch. der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance,
2 Bde Mn., 1927-28. - B. Cr 0 c e, Storia dell' età barocco in Italia, Bari 1929.
- A. R i e 9 I. Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 2 1923. - H. Vos S,
Die Barock-Malerei in Rom, B. 1925. - L. v. Pas tor, Die Stadt Rom zu
Ende der Renaissance, Fr. i. B. 6 1925. - J. 0 rba a n, Documenti sul barocco,
R. 1920. - 2 L. P fan d I, Spaniens Kultur u. Sitte des 16. u. 17. Jahrh., K.
1924 ; Gesch. der spanischen Nationalliteratur in ihrer Blütezeit, Fr. i. B. 1929. H. K e h r e r, Spanische Kunst von Greco bis Goya, Mn. 1926. -A. M a y e r,
Gotik in Spanien, Lz. 1928. - G. Wei s e, Spanische Plastik aus sieben
Jahrhunderten III. Renaissance u. Frühbarock in Altkastilien, Reutlingen 1929. J. Bra u n, Spaniens alte Jesuitenkirchen, Fr. i. B. 1913.
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(t

1660), Murillo (t 1682); het groote bouwwerk is het Escorial
( 1584), in opdracht van Philips ondernomen.
In de Zuidelijke Nederlanden 1 werden vele prachtige barok~
kerken gebouwd. De groote schilder der barok is Rubens 2
(t 1640) te Antwerpen, overtuigd katholiek, die ook een rijk
religieus oeuvre heeft nagelaten. Hij is bewonderenswaardig veel~
zijdig, een virtuoos, grootsch en een meester in het coloriet. Niet
zelden is hij te realistisch en gaat hij te veel op in het zinnelijk~
lichamelijke, waardoor de hoogere religieuse wijding verloren
gaat. Zijn leerling Van Dyck 3 (t 1641) is van een inniger, dieper
religieus gevoel. De Calvinistische geest in de Noordelijke Neder~
landen, die eerder vijandig stond ten opzichte der religieuse kunst,
vormde geen atmosfeer voor de groote schilders om zich op dit
gebied te bewegen. Alleen Rembrandt (t 1669) is ondanks zijn
gereformeerd geloof een der grootste religieuse schilders van
alle tijden. De toovenaar met het licht wist in zijn realisme een
wonderbare diepte en poëzie te leggen; niemand heeft in gelijke
mate de ziel. de onzichtbare realiteiten, weten uit te drukken.
De centra van de barok in Duitschland 4 waren vooral
München, Weenen en Praag met schitterende kerken.
2°. Ook de katholieke dichtkunst heeft meesterwerken
geschapen, die tot de wereldlitteratuur behooren: Torquato Tasso
(t 1595) verheerlijkte in zijn Jerusalem verlost het christelijke
heldendom der m. e. kruisvaarders, de Portugees Camoës (t 1580)
in zijn Lusiaden den roem van de katholieke wereldverovering
door Portugal. Cervantes (t 1616), die bij den slag van Lepan to
de rechterhand verloren had, wil door zijn spot op het ontaarde
ridderdom de echte christelijke kern ervan beschermen, de
beide Spaansche priesters Lope de Vega (t 1635) en Calderon
(t 1681) 5 zijn de scheppers van het Spaan sc he drama, Vondel
(t 1679) is de glorie der Nederlandsche letterkunde. In Frankrijk
valt de klassieke periode, die tevens overheerschend katholiek is,
iets later. In Duitschland leden ook de Katholieken onder het
algemeen verval. dat met den 30~jarigen oorlog samenging. Een
1 P. Par ent, L'architecture des Pays-Bas méridionaux au 16e-18e siècles,
P. 1926. - J. P I a n ten g a, L'architecture religieuse dans rancien duché de
Brabant 1598-1713, Den Haag 1926. - J. Bra u n, Die belgischen Jesuitenkirchen, Fr. i. B. 1907. - 2 M. R 0 0 s e s, Rubens' Leben u. Werk, B. 1890. R. V i s c her, Peter Paulus Rubens, B. 1904. - 3 W. Rot hes, A. van Dyck,
Mn. 1919. - 4 G. Pin der, Deutscher Barock, Düsseldorf 1912. - J. Bra u n,
Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten, Fr. i. B. 1908. - W. V i s ser,
Oostenrijksche barok. Elzevier's geïllustreerd maandschrift 40 (1930), 316. 5 L. P fan d I, Gesch. der span. Nationalliteratur in ihre Blütezeit, Fr. 1928.
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der grootste Duitsche dichters van geestelijke liederen is de later
priester geworden arts en bekeerling Scheffler (Angelus Silesius) 1,
een mysticus (t 1677).
3°. Onder invloed der voorschriften van Trente voor een
meer kerkelijke muziek, schiep Palestrina (t 1594) zijn meester~
werken. In Duitschland werkte in dezen geest Orlando di Lasso.
kapelmeester te München (t 1595).

VIERDE HOOFDSTUK.

STRIJDVRAGEN EN DWALINGEN OMTRENT DE
GENADELEER EN DE HIERARCHIE EN
DE MACHT DER KERK.

§ 184. Het Bajanisme 2.
1°. Tegen de hoofddwaling van het Protestantisme had Trente
uitdrukkelijk de vrijheid van den mensch en de mogelijkheid en
noodzakelijkheid van zijn medewerking met de genade
gedefinieerd. Toch kwam in de Kerk zelf met Bajus en Jansenius
een richting op, die ondanks alle ontkenning, feitelijk de wi1s~
vrijheid ophief en dicht het Protestantisme naderde. Zij is ont~
staan uit een overdreven Augustinisme, misschien ook mede onder
invloed van het Calvinisme.
Acht eeuwen lang had Augustinus 3 bijna onbeperkt geheel het wijsgeerig en
theologisch denken der Westersche christenheid beheerscht. Een reactie was
begonnen met S. Thomas en de scholastieken, die hem volgden. In sommige
grondvragen der philosophie, doch ook in belangrijke vragen der theologie
gingen zij eigen wegen. In het algemeen hadden zij een meer optimistische
opvatting van de menschelijke natuur en legden zij meer den nadruk op de
natuurlijke krachten van verstand en wil dan Augustinus; zij maakten een
scherp onderscheid tusschen de natuur en de bovennatuur en maakten zich
daardoor los van het te eenzijdig supranaturalisme van Augustinus. Nog veel
sterker onttrokken het nominalisme en het humanisme der He en 15e eeuw zich
aan den Augustijnschen invloed. De 16e en 17e eeuw worden gekenmerkt
door een meer teruggaan naar Augustinus, zoowel door de Protestanten als
door sterke theologische stroomingen in de katholieke Kerk. Luther en Calvijn
1 G. ElI i n g e r, Angelus Silesius. SämtIiche poetische Werke u. eine Auswahl aus seinen Streitschriften, 2 Bde Breslau 1927.
2 Mi c h a el i s B a i i .... opera, Keulen 1696 (ed. Gerberon). J. d u
C hes n e, Histoire du Baianisme, Douai 1731. - F. L ins e nma n n, M. B.
u. die Grundlegung des Jansenismus, Tüb. 1867. - X. Ie Ba c hel e t, Baius,
D. Th. 11. - F. Jan sen, Baius et Ie Baianisme, P. Leuv. 1927. - 3 A. de
Me y e r, Les premières controverses Jansénistes en France, Leuv. 1917, 1--40.
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hadden gemeend in Augustlnus hun hoofddogma·s te vinden: de algeheeIe
verdorvenheid der menschelijke natuur. de totale onmacht van den wil tot het
goede. de alleenwerkzaamheid der genade. Katholieken. die hen bestreden.
moesten zich daarom meer in de werken van Augustinus verdiepen en als van
zelf kwamen zij onder invloed van zijn machtige persoonlijkheid en zijn ideeën.
Zoo zien wij een krachtige herleving van het Augustinisme aan de universiteit
van Leuven en aan de Parijsche Sorbonne; ook de spiritualiteit in Frankrijk
staat in de 17e eeuw sterk onder Augustljnschen invloed. Vervolgens bevorderde
de positieve methode in de theologie. die in de 16e eeuw opkomt. een terugkeer
naar Augustinus. Onder inwerking van het humanisme en de Protestanten. die
zich op de bronnen beriepen. ging men de H. Schrift en de Vaders bestudeeren.
Men meende. dat deze door de middeleeuwsche scholastiek verwaarloosd waren
en dat de Aristotelische philosophie de theologie op dwaalwegen geleld had.
En onder de Vaders kwam natuurlijk Augustinus op de eerste plaats. - Dan
was vooral sedert het concilie van Trente in breede kringen een ernstig streven
levendig geworden naar innerlijke hervorming. een reactie tegen de naturalistische
en paganistische uitwassen der Renaissance. Deze hervorming zochten velen in
een terugkeer naar de oude Kerk. met haar meer strenge en sobere levenshouding
en naar Augustinus. den grooten bestrijder van het naturalisme van zijn tijd.
met zijn diep religieusen geest. - Ten slotte hebben persoonlijke motieven
meegewerkt. Door de Jezuieten vooral werden het molinisme en probabilisme
verdedigd. die binnen de grenzen van de katholieke leer zoo ver mogelijk van
Augustinus afstaan en zoowel in de genadeleer als in de moraal sterk den nadruk
leggen op den vrijen wil. Zoowel te Leuven als te Parijs en in Frankrijk
stonden de saeculieren dikwijls op gespannen voet met de Jezuieten; zij hadden
bovendien bezwaar tegen hun leer en waren daarom meer geneigd Augustinus
te volgen. In de Jezuietenleer meenden zij een hernieuwing te zien van het
naturalisme en laxisme. ofschoon ten onrechte. want de Jezuieten hebben meer
dan wie ook aan de katholieke hervorming gewerkt.

2°. Michael Bajus (t 1589). geboortig uit Henegouwen. was
sedert 1552 professor aan de universiteit van Leuven. die in de
eerste rijen gestaan had bij de bestrijding van het Protestantisme;
hij was bij de laatste zittingen van Trente tegenwoordig geweest.
Zijn theologische methode is beïnvloed door het humanisme
(terugkeer tot en critische bestudeering der bronnen. H. Schrift
en Vaders) en door de bestrijding van het Protestantisme; hij
wil positief de katholieke leer verklaren uit de H. Schrift en de
Vaders. vooral Augustinus. op wien Luther en Calvijn zich bij
voorkeur beriepen. met voorbijgaan der m. e. scholastiek. Hierin
lag een groote fout: men kan niet ongestraft een geestesarbeid
van bijna duizend jaar verwaarloozen en mag bovendien niet
als Bajus de leer der Kerk vereenzelvigen met die van
S. Augustinus. Nooit heeft zij diens extreme. particuliere
opvattingen over de genade en zijn pessimistische tendenzen ten
opzichte van de menschelijke natuur tot de hare gemaakt. Ver~
schillende andere. vooral Grieksche Kerkvaders. hebben een veel
mildere opvatting. De fout van Bajus wordt nog erger. omdat hij
Augustinus met een vooropgezette meening interpreteert. door
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eenzijdig den nadruk te leggen op de plaatsen. waar deze de
vrijheid van den wil schijnt te loochenen. terwijl toch uit het geheel
zijner geschriften blijkt. dat dit niet het geval is (§ 54. 2°).
Volgens Bajus moest God den mensch scheppen tot het gelukzalig aanschouwen
en hem daartoe dus ook alle middelen geven. Hij kent niet de mogelijkheid van
den staat der zuivere natuur. zonder verheffing tot de bovennatuurlijke orde
en zonder den val. De gaven der oorspronkelijke gerechtigheid. die Adam
ontving (de heiligmakende genade. de integriteit of volkomen onderwerping van
het lichaam aan den geest en het vrij zijn der begeerlijkheid) behooren dus tot
hetgeen de natuur eischt (debitum naturae; niet tot de essentie. zooals de
Protestanten zeggen). Door de zonde van Adam is de menschelijke natuur zelf
gecorrumpeerd; de erfzonde bestaat in de begeerlijkheid. den trek tot de zonde.
Ook de onvrijwillige neigingen der concupiscentie zijn zonden; zij worden
alleen den rechtvaardige niet aangerekend. De vrije wil kan uit zich geen enkele
zonde vermijden. doch slechts zondigen. Alle werken der ongeloovigen zijn zonden
en de deugden der heidenen zijn ondeugden. Als de wil aldus noodzakelijk
zondigt. hoe is hij dan verantwoordelijk? Voor de vrijheid en de verantwoordelijkheid is voldoende afwezigheid van uitwendigen dwang; afwezigheid van
innerlijke noodzakelijkheid wordt niet gevorderd. zooals blijkt bij de Engelen.
die God moeten beminnen. doch het vrijwillig doen. Uit innerlijke noodzakelijkheid
wordt de mensch dus tot de zonde gedreven; hij wil haar inderdaad. doch moet
haar noodzakelijk willen (voluntarie. sed necessario). Door te gehoorzamen
aan de wet wordt de mensch gerechtvaardigd; maar dat kan alleen hij. die de
liefde heeft. en deze bezitten de ongeloovigen niet.

Bajus legde zijn opvattingen. meest met de woorden van
Augustinus. neer in verschillende kleinere werken (1563 vlg.).
die echter logisch samenhangen. Reeds eerder had hij met zijn
vriend HesseIs ze in de lessen verkondigd en daardoor oppositie
verwekt. o.a. bij den inquisiteur Tappert; eenige Franciscanen
bewerkten de veroordeeling van 18 stellingen door de Parijsche
universiteit. terwijl kard. Granvella van Pius IV een breve wist
te verkrijgen. die beide partijen het zwijgen oplegde. Toen Bajus
ook na het concilie van Trente zijn leer bleef verdedigen. veroordeelde (1567) Pius V in globo 79 zijner stellingen. zonder
de qualificatie van elk afzonderlijk (Denz. 10Ot-80). met de
woorden: "quas quidem sententias quamquam nonnullae aliquo
pacto sustineri possent (.) in ri gore et prop rio verborum sensu ab
assertoribus intento haereticas. erroneas. suspectas ... dam nam us" •
De zin is niet geïnterpuncteerd. maar de komma. die duidelijk
moest staan achter "possent". werd door Bajus' aanhangers achter
"intento" geplaatst (Comma Pianum). zoodat Bajus dus eigenlijk
niet veroordeeld zou zijn. Ofschoon Bajus zich aanvankelijk
trachtte te verdedigen. heeft hij zich ten slotte onderworpen; zijn
geest zou echter bij verschillende Leuvensche professoren blijven
voortleven. - Ook zijn opvatting omtrent het pausschap wekte
verdenking.
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§ 185. Strijdvragen onder de Katholieken over de genade.
Bannezianisme en Molinisme 1.
1°. De Jezuieten hadden te Leuven een theologisch college. wat
tot wrijvingen met de universiteit aanleiding gaf. Zij waren niet
de hoofdbewerkers van Bajus' veroordeeling. doch bestreden wel
zijn dwalingen. Bellarminus sedert 1570 en vooral Lessius, die
vóór de publicatie van Molina's boek soortgelijke opvattingen als
deze over de genade verdedigde. De universiteiten van Leuven
(1587) en Douai (1588) censureerden 34 verminkt weergegeven
proposities van Lessius over de genade en over de inspiratie
(waarin hij werkelijk te ver was gegaan; Hergenröther-Kirsch,
111. 770).
2°. Twee groote dogma's zijn: de noodzakelijkheid der genade
voor iederen bovennatuurlijken act en de vrijheid van den wil
onder de werking der genade; het eerste was gedefinieerd tegen
de Pelagianen op het concilie van Oranges (§ 54), het tweede op
dat van Trente en door de veroordeeling van Bajus. De moeilijk~
heid beide waarheden met elkander in overeenstemming te
brengen hangt samen met het algemeene probleem van de
alwerkzaamheid Gods en de vrijheid van den wil. God heeft van
alle eeuwigheid voorzien en bepaald alles, wat er gebeuren zal;
anders zou Hij niet alwetend zijn en zou er iets geschieden buiten
Hem om. Doch hoe kan de mensch een vrije daad stellen. als
God van eeuwigheid reeds voorzien en bepaald heeft, wat hij doen
zal? In zijn algemeenen vorm had het probleem reeds de Grieksch~
Romeinsche philosophie bezig gehouden; Augustinus had een
1 Augustin Ie Blanc (H. Serry a.p.), Historia congregationis de
auxiliis divinae gratiae, Antw. 2 1709. - Th e 0 d. EI e u t her i u s (L i v i n u s
d e M e y ere S. J.), Historia controversiae de divinae gratiae auxiliis,
Antw. 1705; Hist. contr. de auxiliis ab objectionibus Hyac. Serry vindicatae,
Br. 1715. G. Sc h nee man n S. J., Entstehung u. Entwicklung der
thomistisch-molinistischen Kontroverse, Fr. i. B. 1880. - Th. deR é 9 non S. J.,
Bannésianisme et Molinisme I. P. 1890. - Gay r a u d, Thomisme et Molinisme.
Réplique à Th. de Régnon. P. 1890. - D u mme r m u t h a. P., S. Thomas et
doctrina praemotionis physicae, P. 1886. - Fr ins S. J., S. Th. Aq. doctrina
de cooperatione Dei, P. 1892. - N. del P rad 0 a. P., De gratia et libero
arbitrio. 3 Bde Fr. i. Z., 1907. - J. St u f Ier S. J., D. Th. Aq. doctrina de
Deo operante. Ibr. 1923. - Pastor XI (1927), 513-576; XII (1927),
163-181 (vgl. J. Sas sen. H. T. 6 (1927) 166). - A. d'A I è s S. J., Providence
et libre arbitre, P. 1927 (tegen F. Garrigou-Lagrange a.p.). - W.
Hen tri c h S. J.• Gregor von Valencia u. der Molinismus, Ibr. 1928. - P.
Man don net, Bannez, D. Th. 11. - E. Van s tee nb erg h e. Molinisme,
D. Th. X (1929).
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groot deel van zijn leven besteed om tegen de Manicheërs de
vrijheid van den wil, tegen de Pelagianen de noodzakelijkheid der
genade te verdedigen. Anselmus schreef een Concordia
praescientiae divinae et liberi arbitrii; ook S. Thomas heeft
natuurlijk den samenhang tusschen de alwerkzaamheid Gods en
de vrije werkzaamheid des menschen besproken. doch daar beide
richtingen van Bannez en van Molina tot op onzen tijd toe zich
op hem beroepen. kan men wel zeggen. dat hij nog niet duidelijk
en bewust het systeem van een concordia heeft uitgewerkt. Eerst
tegen het einde der 16e eeuw kwamen bijna gelijktijdig de beide
klassieke pogingen. om in een samenhangend speculatief systeem
het geheele problemencomplex op te lossen (Hentrich. 14). In 1584
publiceerde Dom. Bannez Q.P. zijn Commentarii in primam partem.
S. Thomae. t. I. in 1588 Lod. de Molina S. J. zijn Liberi arbitrii cum
gratiae donis. divina praescientia. providentia. praedestinatione et
reprobatione concordia.
Bannez gaat uit van God. die de oorzaak van alles is. ook van de vrije
menschelijke handelingen. Van eeuwigheid bepaalt God wat de mensch doen
zal en op het oogenblik der handeling beweegt HIJ den wil physiek tot handelen
(praemotio physica). God wiens werkzaamheid in een andere sfeer ligt dan de
menschelijke. doet het zoo. dat aan de natuur geen geweld wordt aangedaan.
dat de wil onder de physieke beweging van God toch vrij handelt. Ook in de
bovennatuurlijke orde beweegt God door de genade physiek den wil ; de genade
bereikt haar effect uit haar innerlijk wezen (efficax ab intrinseco). doch laat
de vrijheid intact. In het decreet zelf. waardoor God een bepaalde genade
geeft. ziet HIJ. dat zij haar effect zal bereiken. De uitverkorenen worden tot
de glorie gepraedestineerd vóór het vooruitzien hunner verdiensten.
Molina gaat uit van de vrijheid van den wil. welke hij in overeenstemming
(concordia) zoekt te brengen met de alwerkzaamheid Gods. Het goede werk is
het resultaat van een gelijktijdige samenwerking van God en den mensch;
de genade bereikt eerst haar effect door de toestemming van den vrijen wil.
Hoe kan God dan alles onfeilbaar praedestineeren? God kent niet alleen alle
mogelijkheden. maar HIJ weet ook (door de scientia media). wat het vrije schepsel
In elke orde en onder iedere mogelijke omstandigheid en genadewerking zal of
zou doen. God besluit nu een bepaalde orde te scheppen. Hij weet dus. wat
aIlen zullen doen; dat sommigen medewerken met de genade. hun in deze orde
gegeven en zalig zullen worden; dat anderen hun medewerking weigeren en
verloren gaan. De praedestinatie tot de glorie of tot de verdoemenis geschiedt
dus na het vooruitzien der goede werken of der zonden. De alwerkzaamheid
Gods wordt gehandhaafd. want alles hangt ten slotte af van Hem. die een
bepaalde orde schept. welke onfeilbaar verwezenlijkt wordt; Hij had ook een
andere orde kunnen scheppen. waarin de persoon. die in de eerste verloren ging.
meer genade ontving en zalig werd. De vrijheid van den wil wordt gehandhaafd:
God praedestineert niet den wil; deze beslist zelf. doch God voorziet de
beslissing. - Geheel nieuw was het systeem niet; verschillende humanisten
hadden sterk den nadruk gelegd op den vrijen wil: Sadoletus (t 1547). Pigge
(t 1542). Ambr. Catharinus O. P. (t 1553). Maldonatus S. J. (t 1583). De
Jezuieten Fonseca, Bellarminus. Lessius. hadden soortgelijke opvattingen als
Molina later verkondigde (Praemolinïsten; niet Greg. van Valencia S. J. (t 1603).
die wel Bannez bestrijdt. maar een eigen systeem heeft. afwijkend van Molina ) .
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Bannez bracht het boek van Molina bij de Spaansche inquisitie
aan; spoedig ontbrandde een heftige strijd. waarin de Jezuieten
zich in het algemeen schaarden aan de zijde van Molina. de
Dominicanen aan die van Bannez. Doch geheel de wereld der theo~
logen. ook de protestantsche. zag met belangstelling de beslissing
te gemoet. Na talrijke disputen in Spanje. verlegde Clemens VIII
het onderzoek naar Rome en stelde de congregatio De auxilüs
divinae gratiae in (1598-1607) met 8 tot 11 consultoren. Zoowel
de Dominicanen als de Jezuieten vaardigden woordvoerders af. In
het geheel werden 85 vergaderingen gehouden. 68 onder Clemens.
17 onder Paulus V .die soms 7 uur duurden. sedert 1602 in tegen~
woordigheid des Pausen. De quaestie bleek onoplosbaar. Beide
meeningen werden toegelaten. doch verboden werd elkaar te ver~
oordeelen of te censureeren (1607). In 1611 verbood Paulus V
werken over de genade te publiceeren zonder toestemming der
Inquisitie.
De moeilijkheid tegen het systeem van Molina is. hoe God alles werkt. als
de wil zich zelf determineert en hoe de menschelijke act dus van de goddelijke
causaliteit afhankelijk is; verder hoe God weten kan. niet wat de mensch kan.
doch wat hij in vrijheid beslissen zal. Bannez kan men de vraag stellen. hoe
de vrijheid van den wil gehandhaafd blijft. als hij door God physiek met
onfeilbare zekerheid tot een bepaalde handeling gepraedetermineerd wordt.
Volgens de Molinisten leidt het Bannezianisme tot Calvinisme, volgens de
Bannezianen het Molinisme tot Pelagianisme. Doch beide systemen houden
Uitdrukkelijk vast aan de dogma's van de vrijheid van den wil en de noodzakelijkheid der genade; geen van beide kan echter de diepte van Gods raadsbesluiten
doorgronden. Het Molinisme is schijnbaar milder; doch ook daar blijft de vraag
open van de uitverkiezing, voor ons gevoel het diepste probleem: waarom God
nl. sommige menschen niet meer genade schenkt, terwijl HIJ weet, dat de genade.
die Hij hun geeft. haar effect niet bereikt en zij dus verloren gaan, terwijl Hij
toch meer geven kon (Van Noort, Tract. de gratia Christi, 118).

§ 186. Het Jansenisme. 1
1°. Een dwaling. die meer dan een eeuw de Kerk in beroering
hield en niet zonder invloed bleef op haar innerlijk leven. is het
Jansenisme. Het is een theologische leer met eigen methode; het
wil een hervormingsbeweging zijn met terugkeer tot de oudheid
1 R. Rap i n, Hist. du Jansénisme, ed. Dom e c h, P. 1865. Mémoires du
P. R. Rapin sur l'église 1644 à 1669, ed. L. A u bin e a u, 3 v. P. 1865. M. L e y dec k e r, Historia Jansenismi lib. 6. Utr. 1695. - G. Ge rb e ron.
Hist. générale du Jansénisme, Amst. 1700. - A. G a zie r, Hist. générale du
mouvement janséniste, 2 v. P. 1922. - J. Pa q u ier, Le Jansénisme. Etude
doctrinaIe. P. 1909. - A. de Be ede I i è v r e, Jansénisme, D. Ap. 11 (1914). J. Carreyre, Jansénisme, D. Th. VIII (1924). - L. Bournet, La querelIe
Janséniste. P. 1924. - Pastor XIII (1929),633-699 (tijdens P. Urbanus VIII).
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en heeft een eigen moraal en ascese. Daarnaast heeft het Galli~
caansche dwalingen omtrent de hierarchie. Het was des te gevaar~
lijker, omdat het in tegenstelling met bijna al de andere dwalingen,
tot iederen prijs in de Kerk wilde blijven en beweerde niet van
haar af te wijken. Zakelijk is het een verdere ontwikkeling van
het Bajanisme.
2°. Jansenius 1 en St. Cyran 2 • Cornelius Jansenius, te Acquoy
bij Leerdam in 1585 uit arme ouders geboren, studeerde de
humaniora aan de St. Hieronymusschool te Utrecht, waar een deel
zijner leermeesters Protestanten waren; de philosophie bij de
Jezuieten te Leuven. Hij vroeg als lid der orde te worden opge~
nomen, maar werd voorloopig om gezondheidsredenen afgewezen.
Dan worden de feiten eenigszins onzeker. Hij schijnt eenigen tijd
te Leuven in het Paus~Adriaancollege theologie te hebben gestu~
deerd onder Jacobus Jansonius, den leerling en geestverwant van
Bajus, ging daarna naar Parijs, waar hij een innige vriendschap
voor het leven sloot met Jean du Verg ier de Hauranne, (geb. 1581
te Bayonne), priester, later (1620) commenditair abt van St. Cyran.
Van 1612-1616 woonden zij samen te Bayonne, ijverig in de
studie van de Vaders, vooral van S. Augustinus verdiept. In 1617
werd Jansenius president van het pas voor het Haarlemsche
gedeelte der Hollandsche missie te Leuven opgerichte college
Pulcheria en later professor der H. Schrift aan de Universiteit.
Tweemaal werd hij door deze naar den koning van Spanje afge~
vaardigd, vooral om haar rechten tegenover de Jezuieten te ver~
dedigen. In 1630 publiceerde hij zijn Alexipharmacum en Notarum
spongia, ook in het Hollandsch vertaald, tegen de Calvinistische
predikanten, met name Voetius, die het pas veroverde 's Hertogen~
bosch trachtten te protestantiseeren 3. In 1635 schreef hij den Mars
Gallicus, een allerheftigste satyre op de oorlogspolitiek der Fransche
koningen in den loop der eeuwen, naar aanleiding van het bond~
genootschap, dat Richelieu met de Protestanten tegen de katholieke
Habsburgers gesloten had. Kort daarop werd hij bisschop van
Y peren; hij stierf aan de pest in 1638.
1 A. Van den pee r e b oom, Corn. Jans., sa mort, son testament, Brugge
1882. - Ca II e wa e r t et Nol s, Jansenius, ses demiers moments, sa soumission
au St. Slège, Leuv. 1893. - Lettres de M. Com. Jansenius ... a M. Jean du
Vergier, ed. Fr. du Vivler, Keulen 1702. - 11 J. Laferrière, Etude sur
J. Duvergier, abbé de St. Cyran, P. 1912. - H. Bremond, Hist. du sent.
relig. IV, L'école de Port~Royal (1920), 1-175.
3 P. Polman, Jansenius als polemist tegen de Calvinisten, H. T. 7 (1928),
325; 8 (1929), 5, 149, 248.
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Jansenius was een sterke geest. een geleerde en scherpzinnige theoloog.
meer denker dan mysticus. St. Cyran was voor alles een diep religieuse natuur
en er moet iets geheel bijzonders van hem zijn uitgegaan. dat zooveel ernstige
en heilige menschen (Bérulle. Ste. ChantaI. S. Vincentius a Paulo. tenminste een
tijd lang) met eerbied en bewondering tot hem als een man Gods opzagen en
zijn leiding volgden. Doch hij had iets onevenwichtigs en phantastisch. een
neiging tot ilIuminisme. Hij zette groote plannen op en sprak daarover en over
zichzelf met een zekere gewichtigheid en geheimzinnigheid. die anderen
imponeerden. terwijl dat alles inderdaad zoo belangrijk niet was en nooit tot
uitvoering kwam. Het ontbrak hem aan oordeel; ook zijn groote eruditie was
verward. Een .. génie et un saint manqué" noemt hem Bremond; Vincentius a
Paulo verklaarde in 1639 .. Un saint homme. incapable de vouloir Ie mal. de
songer à l'hérésie ou au schisme. tres uni à Dieu. tres édifiant; un cerveau mal
fait. confus. incohérent. tout en lueurs fugitives et qui. par moments. semble
divaguer un peu".

De Kerk was naar hun meening te menschelijk geworden; zij
moest terugkeeren tot de aanvankelijke reinheid der oudheid. Dik~
wijls bespraken beide vrienden hun hervormingsplannen. die lang~
zamerhand een meer vasten vorm aannamen: van het Pelagianisme
en rationalisme der moderne theologen wilden zij terug naar de
zuiver religieuse genadeleer van Augustinus. van het moderne
laxisme naar de strenge leer en zeden der oudheid. De groote
bevorderaars van het Pelagianisme en laxisme waren naar hun
meening de regulieren. vooral de Jezuieten; dus beperking van hun
invloed door versterking der hierarchie van bisschoppen en priesters.
aan wie alleen de leiding der zielen toekomt. Zij voerden daarover
sedert 1619 een ijverige correspondentie; de brieven van Jansenius
zijn bij St. Cyran in 1638 in beslag genomen en gepubliceerd.
Personen en zaken zijn meestal onder bizarre schuilnamen aange~
duid: Jansenius is Sulpice; St. Cyran Celias. Solion; de Paus is
Gerardus. Pardo; de Jezuieten Gorphoroste. Pacuvius. Porris ; hun
boven beschreven hervormingsplannen en vooral de Augustinus
Pil mot. Jansenius bezocht zijn vriend in 1621 ; toen zou hebben
plaats gehad de samenzwering te B 0 u r g~F 0 nt a i n e. 1 waar bij
een samenkomst van beiden met eenige anderen het plan zou
beraamd zijn om het atheïsme in te voeren. door de menigte af te
houden van het ontvangen der sacramenten en hun het vertrouwen
op God te ontnemen. Het voor het eerst in 1654 door den advocaat
Filleau gerapporteerde verhaal. vroeger veel geloofd. is intrinsiek
en extrinsiek geheel onwaarschijnlijk en wordt thans niet meer
1 F i II eau. Relation juridique etc .• Poitiers 1654. S. S a u v a geS. J.•
La réalité du projet de Bourg-Fontaine. P. 1757. - Dom Cl é men eet. La
vérité et l'innocence victorieuses de la calomnie ou huit lettres sur Ie projet
de Bourg-Fontaine. P. 1757.
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gehouden. Om Pilmot te verwezenlijken zou Jansenius de ware leer
der genade volgens Augustinus in het licht stellen. St. Cyran de
moraal en de hierarchische opvattingen in praktijk brengen en
propageeren. Jansenius heeft zijn Augustinus geschreven. St. Cyran.
met zijn onovertroffen talent om als zielenleider zijn leerlingen aan
zich te binden en van zijn geest te doordringen. heeft de toe~
komstige aanhangers van Jansenius gevormd. Daarvoor alleen heeft
hij geleefd en o.a. vier of vijf maal een hem aangeboden bisdom
afgeslagen. Op aanraden van Jansenius had hij aanvankelijk het
oog gevestigd op de Oratorianen. die geen vrienden van de Jezuieten
waren en hij stond met de voornaamsten. Bérulle. Condren e.a. in
goede relatie. Maar zijn groote kracht is geworden het winnen van
de familie Arnauld en Port~Royal. Aanvankelijk was ook Richelieu
hem genegen en trachtte hem voor zich te winnen. Later veranderde
dit en in 1638 liet de kardinaal hem plotseling gevangen nemen
onder vage verdenking van ketterij en in den kerker van Vincennes
opsluiten. waaruit hij eerst na vier jaar. na den dood van Richelieu.
bevrijd werd. Kort daarop stierf hij (1643). Het ingestelde onder~
zoek bracht weinig positiefs aan het licht. Van zijn kerker uit was
hij leiding blijven geven en de aureool van het martelaarschap
verhoogde nog zijn aanzien bij zijn aanhangers.
3°. De familie Arnauld. Port~Royal1 en zijn vrienden. In 1626
kwam St. Cyran in aanraking met de familie Arnauld. De vader
was een beroemd advocaat bij het Parijsche parlement. die veel
relaties had in de hooge kringen en bekend was door zijn heftig
pleidooi voor de uitdrijving der Jezuieten. Van zijn 20 kinderen
traden 6 dochters in het klooster Port-Roya!. één zoon werd
bisschop. en de jongste. Antoine ( .. Ie grand Arnauld") 2. priester.
doctor der Sorbonne. was de eigenlijke stichter der sekte en 60 jaar
lang haar grootste theologische verdediger. In zijn talrijke ge~
schriften en brieven toont hij zich geen schitterend schrijver; ook
ontbreekt het hem aan gloed. maar hij is helder. methodisch. en
buitengewoon geleerd. Naïf. onpractisch. goedig in het gewone
1 J. R a c i n e. Abrégé de J"histoire de Port-Royal. ed. A. Ga zie r. P. 1908. Dom Cl é men eet. Histoire générale de Port-Royal. 10 v. Amst. 1755-57. C. S a int e - Beu v e. Port-Royal. 1840-59; 7 v. P. 81923 (A. F u zet. Les
Jansénistes du 17e siècle. leur histoire et leur dernier historien. M. Sainte-Beuve.
P. 1876. - V. G i r a u d. Port-Royal de Sainte-Beuve. Etude et analyse. P.1929).
- A. Hall a y s. Le pélerinage de Port-Royal. P. 1909. - H. B rem 0 n dIV.
- J. Lap 0 r t e. La doctrine de Port-Royal 1-11. P. 1923. - 2 A. Ar n a u I d.
Oeuvres. P. en Lausanne. 38 v. 1775-83. - J. Brucker. D. Th. I (1903).J. Carreyre. D. H. E. IV (1925). - Bremond IV. 281-305.
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leven is hij een den strijd nooit opgevende polemist, "une machine
à syllogismes" (Bremond). Door nooit het minste ongelijk te

erkennen, doch immer tot het laatste toe zijn meeningen te verdedigen, heeft hij dien eindeloozen strijd van theologische spitsvondigheden ontketend, waarin ieder hooger religieus gevoel
ontbreekt.
Van de dochters is de meest bekende Jacqueline, mère Angélique 1. Op zevenjarigen leeftijd werd zij coadjutrice met recht
van opvolging en drie jaar later abdis, krachtens een bulle. door
haar vader op niet geheel eerlijke wijze verkregen, van het klooster
Port-Royal 2 des Champs, zes mijlen van Parijs, van de Cisterciënzerorde. De kloostertucht was er geheel in verval, het tijdelijke
in wanorde en mère Angélique zelf gevoelde een afkeer van het
religieuse leven. Maar 17 jaar oud werd zij tot een ernstige
opvatting bekeerd (1608) en zette de hervorming door ondanks
den geweldigen tegenstand van haar vader en anderen. Hoogbegaafd en met groote bestuursgaven, zelf in alles een voorbeeld,
wist zij in korten tijd haar eigen klooster en een ander, waarheen
zij gezonden werd, tot een model te maken. Van Franciscus van
Sales en Chantal genoot zij het volle vertrouwen. Sedert 1625
stond zij onder de geestelijke leiding van Za met 3, den ijverigen
bisschop van Langres, die het plan had opgevat een orde te stichten
van eeuwigdurende aanbidding (I n s t i tut des f i II e s d u
S. Sa c rem ent), waartoe ook zij bereid was over te gaan. PortRoyal, ongezond gelegen, werd overgebracht naar Parijs en met
pauselijke goedkeuring onttrokken aan de gehoorzaamheid van
Citeaux (1627). De omstandigheden brachten St. Cyran met PortRoyal in relatie. Een zuster van mère Angélique, m è reA g nes,
had een geschriftje samengesteld ter eere van het H. Sacrament,
Le Chapelet secret du S. Sacrement, in den geest der Fransche
school, niet Jansenistisch, maar ongelukkig geredigeerd. Door Zamet
en Condren goedgekeurd, werd het door de Sorbonne veroordeeld.
St. Cyran schreef er een Apologie voor, wat voor Zamet de aanleiding was hem in Port-Royal binnen te leiden om te preeken en
biecht te hooren (1634). Spoedig had hij er een overwegenden
1 M. M 0 n I a u r, Angélique Arnauld. B rem 0 n d IV, 17&-243. - A.
Ga zie r, Jeanne de Chantal et Angélique Arnauld d'après leur correspondence,
P. 1915. - 2 C é c il eGa zie r, Histoire du monastère de Port-Royal, P. 21929.
A. Del p 1 a n q u e, Les femmes de Port-Royal, P. 1922. - J. Na b e r, De
nonnen van Port-Royal, Haarlem 1924.
3 L. P run e I, Sébastian Zamet, P. 1912.
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invloed, waaronder ook mère Angélique, edelmoedig en offer~
vaardig, doch tot overdrijving geneigd, maar al te gemakkelijk
geraakte. In 1635 ontving zij in een half jaar niet de H. Communie;
eens zelfs niet op Paaschdag. Na de gevangenneming van St. Cyran
kreeg op zijn aanwijzing Sin g I i n de leiding. In 1647 keerde mère
Angélique met een deel der zusters naar Port~Royal des Champs
terug, omdat Parijs te klein werd; maar beide huizen bleven één
communiteit vormen. De zusters van Port~Royal zullen immer
onwrikbaar de zaak van St. Cyran blijven verdedigen. En zij hadden
grooten invloed. Haar streng en deugdzaam leven wekte
bewondering; daardoor schenen zij de voortreffelijkheid van het
Jansenisme te bewijzen. Dochters uit de hoogste families ontvingen
er haar opvoeding of traden er in ; aanzienlijke dames verbleven er
dikwijls een tijd lang in afzondering en traden als beschermsters
op en verspreidden in haar salons de leer en devotie, "les mères de
l' église" (Rochefoucauld).
Onder invloed van St. Cyran trokken (sedert 1637) ook eenige
mannen, aanzienlijke leeken en priesters, zich uit de wereld terug
en vestigden zich in de nabijheid van Port~Royal, de Solitaires of
"Messieurs de Port~Royal". Zonder geloften af te leggen, leidden
zij een verstorven leven, verdeeld tusschen gebed, studie, onder~
richt, handenarbeid. Eenigen van hen hebben door hun hooge
deugd en groote talenten er veel toe bijgedragen, om den geest
van Port~Royal, "du renouvellement intérieur", te verspreiden.
Sommigen traden als uitdrukkelijke verdedigers van het Janse~
nisme op; anderen bleven alleen min of meer als vrienden met de
leiders verbonden. De voornaamsten zijn: L e M a i t r e. La n c e~
lot, Singlin, de Sacy, Nicole 1 (t 1695), de beste schrijver
van Port~Royal, moralist, langen tijd de medewerker van Arnauld,
van wien hij zich later wegens zijn opvatting van de "grace
générale" meer afwendde; "un Janséniste malgré lui" (Bremond).
Verder F 0 n t a i n e, de schrijver der waardevolle M émoires en
eenigszins, meer uit erkentelijkheid en een zekere naïviteit dan
uit sektegeest, de groote historicus en vrome priester Le Nain de
Tillemont (t 1698). - De "Solitaires" gaven ook een voortreffe~
lijk onderricht in de klassieken en de philosophie in hun pet i t e s
é col e s 2, bestemd voor een klein aantal leerlingen. In nauwe
1 B rem 0 n dIV. Pierre Nicole ou Ie Janséniste malgré lui, 419-580. E. Th 0 u ver e z. Pierre Nicole. P. 1928 (Les moralistes chrétiens). - 2 M.
van Tu y 1 van Ser 0 0 s k e r ken. De kleine scholen van Port-Royal en
Pierre Thomas du Fossé. Haarlem 1929.
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relatie met Port~Royal stond. behalve de groote dichter Racine,
schrijver van den Abrégé en eenigszins B 0 i I e a u. ook de geniale
Blaise Pascal1 (1632-62). Pascal is een groot physicus en mathe~
maticus en godsdienstig denker (Pensées. fragmenten van een
grootsch opgezette apologie van het Christendom) en een klassiek
schrijver. Na zijn .. bekeering" leidde hij een streng verstorven
leven. verbleef een tijd lang te Port~Royal en stelde zijn talenten
in dienst van het Jansenisme. Waarschijnlijk heeft hij zich de
laatste maanden voor zijn dood van het Jansenisme los gemaakt
en is hij in de gemeenschap der Kerk gestorven (Bournet.
242-52).
Port~Royal met zijn imponeerende strengheid. zijn invloedrijke
en talentvolle vrienden zou het middelpunt blijven vormen van het
Fransche Jansenisme. En zijn invloed was zoo groot. omdat de leer
ook beleefd werd. Sedert Sainte Beuve tot op onzen tijd toe ziet
men vooral in de niet~katholieke wereld met bewondering er naar
op. Ook een Katholiek kan eerbied hebben voor de heldhaftige
deugd. vooral der eerste generatie en er is geen reden haar goede
trouw in twijfel te trekken. Doch in tientallen andere kloosters
van het toenmalige Frankrijk werd even hooge deugd beoefend
en het bloeitijdperk van Port~Royal duurde slechts kort. 20 à 30
jaar. Toen was de eerste ijver bekoeld; in den langdurigen theolo~
gischen strijd verwikkeld. toont het zeer veel menschelijks. De
bewondering der niet~katholieken voor het Jansenisme der eerste
generatie. met zijn heldhaftig beleven van het. zoo het heet. zuivere.
absolute Christendom en de dwaasheid des kruises. is niet zelden
van aesthetischen aard. Wie het zelf zou moeten beoefenen. zou
inzien. dat het ascetisme van St. Cyran in veel opzichten niet te
verwezenlijken en dus ongezond is.
4°. De dogmatiek van het Jansenisme is vooral neergelegd in
het boek van Jansenius Augustinus seu doctrina s. Augustini de
humanae naturae sanitate. aegritudine. medicina. adversus Pela1 A. M a i r e. Bibliographie générale des oeuvres de Blaise Pascal. 5 v
P. 1925-27. - L. B run s c hwi c g. P. B 0 u t rou x. Oeuvres complètes.
14 v. P. 1904-14. E. Boutroux. Pascal 1900. -- H. Petitot.
Pascal. P. 1911. - V. Giraud. Pascal. P. 41922. J. Chevalier,
Pascal. P. 1912. - L. B run s c hwi c q. Le génie de Pascal. P. 1924. F. St r 0 w ski, Pascal et son temps, 3 v. P. 1908. - E. Jo v y, Pascal inédit,
P. 1908; Etudes pascaliennes, I-IV, P. 1927-28. - Pensées sur la verité de
la religion chrétienne. ed. J. eh e val ier, 2 v. P. 1924. (Les moralistes
chrétlens) . - H. B rem 0 n d IV, La prière de Pascal, 318-418. - H.
Duurkens, Is Pascal als Jansenist gestorven? Stud. 100 (1923),215.
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gianos et Massilienses, zooals de titel van het tweede deel der
Leuvensche editie luidt. 3 foliodeelen van 2000 bladzijden.
Het eerste deel is een historische uiteenzetting van de leer der Pelagianen
en der monniken van Marseille. later Semi-Pelagianen genoemd. waaruit volgens
Jansenius de logische eenheid blijkt van de leer der moderne theologen
(Molinisten) met deze dwalingen. In het tweede deel zet hij de katholieke leer.
d.i. die van S. Augustinus. uiteen over de genade van den eersten mensch en
de engelen. en over de gevallen en zuivere natuur. en de vermogens van den
mensch in deze drie staten. De mensch werd geschapen in staat van genade;
maar Adam is in zonde gevallen en heeft al zijn nakomelingen in zijn val
meegesleept. Ofschoon hij het niet uitdrukkelijk zegt. heeft J. omtrent de genadegaven van Adam vóór zijn zondenval practisch de veroordeelde opvatting van
Bajus. dat zij nl. behooren tot het debitum naturae. Door de erfzonde is de
menschelijke natuur bedorven (niet geheel zooals de Protestanten zeggen). De
erfzonde bestaat in de concupiscentie; het doopsel neemt de schuld weg. maar
laat de concupiscentie bestaan. De gevolgen der erfzonde zijn 1 0 de onwetendheid.
Het verstand kent het goede niet. Ook de onoverwinnelijke onwetendheid van de
natuurwet (niet van het feit en de positieve wet) excuseert niet van de zonde.
want deze verblindheid van het verstand is een straf van de erfzonde. 2 0 • De
concupiscentie. de ziekelijke lust. die ons van God aftrekt tot het schepsel.
die van de zonde komt en tot de zonde voert (delectatio terrena). 3 0 • Het verlies
van het vermogen om te kiezen tusschen goed en kwaad. De wil wordt geheel
beheerscht door de concupiscentie. de aardsche lust en kan zonder hulp der
genade slechts zondigen. De wil blijft echter vrij. want om vrij te zijn is het
voldoende. dat uiterlijke dwang afwezig is; met de vrijheid kan wel samengaan
een innerlijke noodzakelijkheid, zooals blijkt in God en bij de engelen, die God
noodzakelijk moeten beminnen, maar het vrijwillig doen. Zoo ook zondigt de
gevallen mensch noodzakelijk. doch vrijwillig. Hoe kan God dan een zonde
bestraffen. die noodzakelijk bedreven wordt? De mensch heeft zich door Adams
schuld in dezen toestand gebracht; schuldig zijn de erfzonde en de concupiscentie,
waaruit de zonde voortkomt. Vervolgens is alleen de handeling goed. die gesteld
wordt uit liefde tot God, het opperste goed; anders is zij zondig. Daarom zijn
alle handelingen der zondaren en ongeloovigen zonden; de deugden der heidenen
zijn ondeugden. - Het derde deel handelt over de genezende genade van den
Verlosser. Deze bestaat in een geestelijke deleetatie, waardoor de wil bewogen
wordt te doen. wat God vraagt en wel uit liefde. Zonder de liefde bestaat er
geen deugd; de vrees voor de hel is geen voldoende motief om het goede te
doen; de attritio. het onvolmaakt berouw, is onvoldoende om vergiffenis der
zonde te verkrijgen, ook in de biecht. Onder de werking der hemelsche deleetatie
verricht de wil noodzakelijk, doch vrij het goede. De mensch wordt dus beheerscht
door de aardsche of door de hemelsche deleetatie, de concupiscentie of de
genade. en moet dus noodzakelijk. ofschoon vrijwillig, het kwade of het goede
doen. naar mate de concupiscentie of de genade overheerscht; (met een beroep
op Augustinus: secundum id operemur necesse est, quod amplius nos delectat).
Is de genade. die de mensch ontvangt. niet voldoende om de praedomineerende
delectatio terrena (victrix) te overwinnen. dan is zij een gratia parva, die
slechts een velleitas kan voortbrengen; is zij sterker. dan is zij de gratia magna.
De gratia parva is wel absoluut voldoende. maar niet in deze omstandigheden.
nu de delectatio terrena sterker is. Er is dus geen gratia vere et relative, sed
mere sufficiens; als zij werkelijk en relatief voldoende is. is zij ook efficax.
m.a.w. : als de genade voor dezen persoon in deze omstandigheden voldoende is.
moet hij noodzakelijk het goede doen; aan de werkelijk voldoende genade kan
men geen weerstand bieden. De verharde zondaren en de ongeloovigen ontvangen
geen relatief voldoende genade. - De twee laatste boeken van het derde deel
behandelen de praedestinatie. Door de erfzonde is de menschheid een massa
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damnata geworden, waaruit God enkelen trekt en tot de glorie praedestineert.
De anderen wil HIJ positief in de verdoemenis laten; zij ontvangen niet
voldoende genade. Christus is dus niet voor alle menschen gestorven. De oorzaak,
dat de eene mensch wel, de andere niet gereprobeerd wordt, is uitsluitend het
welgevallen van God. ..Het getal der verdoemden is veel grooter dan dat der
uitverkorenen"; zij openbaren Gods gerechtigheid en ..verhoogen de schoonheid
dezer wereld".

De leer van den Augustinus is samengevat in de vijf door Innocentius X veroordeelde proposities. 10. Eenige geboden Gods zijn
niet te volbrengen door rechtvaardigen, die het willen en beproeven.
met de krachten, die zij in de tegenwoordige orde bezitten. 2°. Aan
de innerlijke genade wordt in den staat van de gevallen natuur nooit
weerstand geboden. 3°. Om te verdienen en te zondigen wordt in
den staat van de gevallen natuur geen vrijheid vereischt van
inwendigen dwang, maar is voldoende vrijheid van uiterlijken
dwang. 4°. De Semi~Pelagianen namen de noodzakelijkheid aan der
inwendige voorkomende genade voor eIken act, ook voor het begin
des geloofs ; en hierin waren zij ketters, dat zij deze genade zoodanig
opvatten, dat de menschelijke wil eraan zou kunnen weerstand
bieden en gehoorzamen. 5°. Het is semi~pelagiaansch te zeggen, dat
Christus voor volstrekt alle menschen gestorven is of zijn bloed
gestort heeft. (Denz. 1092-96).
De volgelingen van Jansenius hebben immer de verwantschap
met het Calvinisme en Lutheranisme geloochend. Hij leert dan ook
niet de rechtvaardiging door het geloof en in naam handhaaft hij
de vrijheid van den wil, om niet met de duidelijke uitspraken van
Trente in conflict te komen; in werkelijkheid ontkent hij haar. Er
kan van een werkelijke vrijheid geen sprake zijn, als de mensch
onweerstaanbaar hetzij onder den innerlijken drang der concupis~
centie, hetzij onder dien der genade handelt.
Het boek van Jansenius heeft iets grootsch in zijn opbouwen Ijzeren
consequentie, doch is hopeloos pessimistisch en fatalistisch. HIJ heeft een groote
kennis van Augustinus I, wiens werken over de genade hij volgens zijn eigen
verklaring 30 maal gelezen had, doch hij bestudeert hem met een vooropgezette
tendenz. Hij legt den nadruk op de plaatsen, waarin Augustinus de vrijheid
van den wil schijnt te loochenen en houdt niet voldoende rekening met de
teksten, die haar duidelijk leeren en met Augustinus' geheeIe mentaliteit. Want
de Augustinus van de polemiek tegen de Pelagianen is niet de geheele Augustinus.
Hoe vurig en innig heeft hij niet elders de eindelooze liefde van God verheerlijkt I
BIJ Jansenius echter maakt het den indruk. alsof God alleen de onbarmhartig
strenge rechter, niet tevens ook een liefdevolle vader is. In het kardinale punt
der onvrijheid van den wil kan hij zich niet op Augustinus beroepen; wel voor
verschillende secundaire punten, voor zijn pessimistische tendenzen en misschien
voor de vijfde der veroordeelde proposities.
Behalve aan eenzijdige en onjuiste interpretatie van Augustinus, maakt
1
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Jansenius zich schuldig aan de methodische fout van Bajus. Zijn opvatting van
het wezen der theologie zet hij uiteen in het begin van het tweede deel in een
De ratione et auctoritate in rebus theologicis Liber prooemialis. In quo limite~
humanae rationis in rebus theologicis indagantur et auctoritas S. Augustini in
tradendo mysterio praedestinationis et gratiae declaratur. Het verschil tusschen
de philosophie en de theologie is: iIIi servit ratio. huic memoria (c. 4). De
philosophie is speculatief; zij steunt op de rede. Zij heeft slechts dwalingen
ingevoerd. te beginnen met Origenes; vooral de philosophie van Aristoteles is
gevaarlijk. daar zij het naturalisme begunstigt (c. 3). Zij heeft de geesten
afgetrokken van de Schrift. de Vaders der eerste eeuwen. de concilies. Ook
de scholastiek is geheel speculatief geworden (c. 9) en verliest zich daarom
in beuzelarijen en dialectische en metaphysieke nasporingen. De theologie is
positief; zij beroept zich op het geheugen. het gezag: de H. Schrift en de
traditie. De groote vertegenwoordiger der traditie. bijna de eenige in de genade~
leer. is S. Augustinus (c. 12-24). Hij is de eerste. die aan de geloovigen en
aan de Kerk het begrip van de genade geopend heeft. Zijn leer over de genade
is "evangelisch. apostolisch. katholiek. van een onwrikbaar gezag. geschreven
in naam der geheele Kerk". Hij is de "Vader der Vaders. de leeraar der leeraren. de
eerste na de canonieke schrijvers". "Het is de taak van de Kerk aan de geloovigen
de artikelen. door de ketters bestreden. voor te stellen en uit te leggen. doch in
den strijd over de genade heeft God Augustinus daarvoor uitgekozen". "Hij
heeft de grenzen der ware theologie in zich vastgesteld". Het behoeft geen
betoog. dat deze opvatting van de theologie en van S. Augustinus in strijd is
met den geest der Kerk. Eeuwenlang heeft deze uit alle kracht de scholastiek
bevorderd; zij heeft de geloofsleer op het concilie van Trente gedefinieerd
meest met woorden aan de scholastiek ontleend. Hoe hoog zij Augustinus ook
schatte. zij heeft nooit al zijn particuliere opvattingen aanvaard. doch is er van
den beginne af aan dikwijls bewust van afgeweken. ZIJ ging daarbij van de
veronderstelling uit. dat ook Augustinus een mensch is. die dwalen kan. terwijl
het den indruk maakt. alsof Jansenius meent. dat de H. Geest alleen in de oude
Kerk en met name in Augustinus aanwezig was. Wie de Kerk beschouwt als
het mystieke lichaam van Christus. moet aannemen. dat Christus ook na
Augustinus met haar was. "Et ego vobiscum sum usque ad consummationem
saeculi". Het heeft zich aan Jansenius gewroken. dat hij een theologischen
arbeid van 12 eeuwen onder leiding der Kerk verricht. verwaarloosd heeft.
Augustinus zelf heeft hier het beslissende woord gesproken "Ego vel'O evangelio
non crederem. nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas"; "ik zou het
evangelie niet gelooven. als het gezag der Kerk mij daartoe niet bewoog"
(Contra epist. Manichaei, 5. 6 (397)). Zoo ook had Jansenius den grooten
Kerkvader moeten volgen onder leiding van het gezag der Kerk. Behalve op
teksten van de H. Schrift en van Augustinus beroept Jansenius zich gaarne
op de religieuse ervaring. op aspiraties. op physieke en moreele depressies en
opbeuringen (gratia victrix).
Ofschoon Jansenius in de hoofdpunten veel overeenkomst met het Calvinisme
vertoont. is hij daardoor waarschijnlijk niet direkt beïnvloed. Wel door het
Augustljnsch milieu te Leuven. waar hij studeerde en later doceerde en in
Frankrijk; St. Cyran stond in nauwe relatie met de hoofden der Augustijnsch
gezinde Fransche school. Zeer waarschijnlijk ook door Bajus. wiens essentieele
dwalingen hij verder ontwikkelt. Ondanks zijn veroordeeling waren de opvattingen
van Bajus te Leuven voort blijven leven en o.a. verkondigd door zijn leerling.
den Amsterdammer Jacobus Jansonius 1. professor aldaar (t 1625). president
van het Paus-Adriaancollege. waarin Jansenius in 1604 werd opgenomen. Toch
schijnt het licht over Augustinus hem eerst tijdens zijn tweede verblijf te Leuven,
na 1617 te zijn opgegaan. zooals hij in 1620 aan St. Cyran schrijft
(Lettres. blz. 27. 31).
1
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5°. De Jansenistische spiritualiteit en moraal zijn niet gevormd
door Jansenius, die daarover weinig geschreven heeft, ofschoon zij
psychologisch wel met zijn genadeleer samenhangen, doch vooral
door St. Cyran. Deze heeft geen theorie uitgewerkt, doch door zijn
Lettres spirituelies en zijn persoonlijke leiding een mentaliteit, een
geest geschapen, die veel meer invloed heeft uitgeoefend dan
Jansenius' genadeleer, omdat hetgeen beoefend en beleefd wordt
altijd dieper doordringt dan een abstracte leer. St. Cyran is
beïnvloed door de Fransche school, wier tendenzen hij overdreef:
reeds lang voor de verschijning van den Augustinus had hij een
kring gevormd en van zijn geest doordrongen, die de verdediging
van het boek op zich zou nemen.
a. De spiritualiteit 1 en de religieuse mentaliteit is somber en
drukkend evenals de genadeleer.
De zonde van Adam drukt zwaar op de menschheid, die een massa damnata
geworden is, waaruit God slechts een klein deel redt (Le petit nombre des élus ;
de smalle weg des heils). God verschijnt meer als straffende rechter dan als
liefdevolle vader; vandaar het woord .. terrible", dat zooveel gebruikt wordt
voor God, de H. Eucharistie, de H. Maagd, het priesterschap. De mensch kan
uit zich zelf niets dan zondigen en God geeft maar weinigen werkelijk voldoende
genade; noch in onze goede werken noch in Gods barmhartigheid hebben wij
eenigen waarborg, tot het kleine getal der uitverkorenen te behooren. De kans
om verdoemd is veel grooter dan om gered te worden en wij staan geheel
machteloos. Uit de vertwijfelende stemming. die deze gedachten opwekken. als
zij gerealiseerd worden. redden Luther en Calvijn zich door de heilszekerheid
door het geloof. de Jansenisten meer direct door het religieuse gevoel. Want
ook zij sporen aan tot vertrouwen en liefde tot God en kennen een zekere
gerustheid en geestelijke vreugde. God schenkt nl. zijn uitverkorenen bijzondere
genaden ; teekenen daarvan zijn de geest van boete. berouwen innerlijke
hernieuwing. gevoelige devotie en troost. een vurige gebedsgeest. Wie deze
teekenen bij zich zelf constateert. kan daaruit besluiten tot de uitverkorenen te
behooren. Dit hangt samen met Jansenius' genadeleer. Wij handelen noodzakelijk
onder den invloed van een lust (delectatio) tot het goede of het kwade;
gevoelige devotie. vertroosting enz. zijn teekenen van de hemelsche delectatio.
Ook Pascal hecht groote waarde aan het religieuse gevoel. aan een .. Dieu
sensible au coeur". In den nacht zijner bekeering gevoelde hij zich uitverkoren
en ontving het .. teeken" daarvan: .. de voelbare devotie en vertroosting" en
een onuitsprekelijke vreugde vervulde hem (joie. joie!). - Doch niet allen
hebben voelbare devotie en niet allen zien teekenen der uitverkiezing; dan blijft
niets over dan een wanhoopsstemming of een zich geven aan de wereld: ik
word toch niet zalig. De geschiedenis heeft het bewezen. En wel geeft het vrede
en vreugde zich als een van de weinige uitverkorenen te gevoelen. doch het is
de egoïstische en bovendien zeer gemengde vreugde van iemand. die uit een
schipbreuk werd gered. waarin bijna geheel zijn familie is omgekomen (Bremond).
Hoeveel menschlievender is het devote humanisme. dat niet weinige. maar
veel geredden ziet en wat heeft het een veel grootere gedachte van Christus.
die niet een klein groepje. maar allen wil zalig maken en niet zulk een twijfelachtige overwinning op den duivel behaalt! De spiritualiteit spoort vooral aan
1
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om boete te doen. om zoo aan zich zelven onthecht te worden en tot de liefde
van God op te stijgen. St. Cyran legt sterk den nadruk op de innerlljkheid.
den innerlijken geest. op gevaar af aan het uiterlijke. dat immers samen kan
hangen met de aardsche delectatio. te kort te doen en heeft zoo de tendenz
aan de uiterlijke wet en het kerkelijk gezag minder waarde toe te kennen en
bij de sacramenten het opus operantis ten koste van het opus operatum te
vergrooten.

De Jansenisten hechten (later vooral) geen groote waarde aan
de heiligen~ en Mariavereering (die volgens hen aan de ver~
diensten van Christus te kort doet) en aan de aflaten; zij bestrijden
de vereering van het H. Hart. dringen aan op het lezen der
H. Schrift en vertalen de liturgische gebeden in de volkstaal.
b. De moraal is uitgewerkt en verdedigd door St. Cyran.
Arnauld. Pascal. Nicole. verschillende professoren der Sorbonne
en van Leuven. den apostolischen vicaris Neercassel. Zij is streng
tutioristisch of rigoristisch. wat samenhangt met Jansenius' hooge
opvatting van God en de verdorvenheid der menschelijke natuur
en met een onjuist begrip der onwetendheid (§ 199). De H. Com~
munie mag men niet dan in groote zuiverheid des harten en na zeer
waardige voorbereiding ontvangen. Zij is meer een belooning voor
persoonlijke deugd. de bekroning van een deugdzaam leven. dan
een middel tot genade in den strijd. De vergiffenis der zonden in
de biecht ontvangt men niet tenzij na een volmaakt berouw
(contritionisme; de contritio heeft de zonde eigenlijk reeds ver~
geven; de attritio is onvoldoende in de biecht, maar, als zij uit
vrees voor straf voortkomt niet verkeerd. zooals de Protestanten
zeggen) en na het volbrengen van een strenge poenitentie. De
vergiffenis is dus meer het effect van berouwen boete dan van
het sacrament. Deze houding ten opzichte van beide sacramenten
hangt samen met het streven om de oude disciplien te herstellen,
maar ook met het beslissende gewicht, dat men toeschrijft aan de
goddelijke deugd der liefde en den innerlijken geest: de werking
der sacramenten is afhankelijk van de persoonlijke dispositie. De
leer van biecht en communie is verdedigd door Arnauld, die over
de biecht vooral door Neercassel in zijn Amor poenitens (1683).
Er is geen geschikter boek om de geloovigen tot vertwijfeling te brengen.
De eischen. die Neercassel stelt. zijn hoogstens door een kleine elite te
verwezenlijken. het kleine getal uitverkorenen; voor de massa der geloovigen
is de weg naar den hem"l onhl'gaanbaar. Uitvoerig wil hij b.v. bewijzen. dat
"de zonden na het doopsel bedreven moeilijker vergeven worden" (133-137);
dat de Vaders leeren "dat het moeilijk is en zelden voorkomt. dat iemand in
zijn laatste ziekte werkelijk berouw heeft" (166 vlg.). Er zijn maar weinig
werkelijk rechtvaardigen. omdat de gerechtigheid eigenlijk zelden of nooit verloren
wordt. "De ontelbaren. die na het doopsel de gerechtigheid verliezen" hebben de
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ware, bewuste gerechtigheid nooit bezeten. ZIJ, die na de biecht toch weer
hervallen, zijn niet geweest "ware boetvaardigen, maar bespotters van het
sacrament"; zij zijn niet hervallen, doch hebben hun misdaad slechts voortgezet.
Daarom moet de absolutie dikwijls worden uitgesteld (328 vlg.). AI de parabels
en teksten, die spreken van de barmhartigheid Gods, tracht hij streng uit te
leggen. En daarna vraagt hij, waarin dan de groote barmhartigheid Gods bestaat.
"Omdat HIJ, terwijl HIJ allen kon verdoemen, eenigen redt .... ; omdat HIJ de
uitverkorenen ontelbare beleedigingen en nalatigheden vergeeft.... Om deze
groote barmhartigheid moet God bemind en vereerd worden, ook dan, wanneer
HIJ alle volkeren hun wegen laat gaan.... Zooals de barmhartigheid of
goedertierenheid van God, waardoor Hij de zon laat opgaan over de goeden en
slechten, algemeen is, zoo is de barmhartigheid, waarmee HIJ de zondaren
van hun zonden tot de gerechtigheid bekeert, niet algemeen, noch wordt zij
allen gegeven, volgens den regel van Augustinus: "Wij weten, dat de genade
Gods niet aan alle menschen gegeven wordt"" (416 vlg.).

6°. De Jansenistische opvatting van de Kerk heeft de tendenz,
in plaats van het levende leergezag, de oudheid te maken tot de
bron en den regel van dogmatiek en moraal. in tegenstelling met
de thans algemeene opvatting, die een zekere ontwikkeling aan~
neemt onder leiding des H. Geestes. Vervolgens om de bisschoppe~
lijke hierarchie tot gelding te brengen tegenover de regulieren, en
den Paus slechts een voorrang van eer, niet van gezag toe te kennen
(Gallicanisme). De Gallicaansche princiepen zijn echter eerst later
in toepassing gebracht, nadat de Kerk haar veroordeeling over het
Jansenisme had uitgesproken.
7°. Bij zijn dood had Jansenius zijn Augustinus voltooid; hij gaf
het manuscript aan zijn kapelaan, om het door zijn vrienden F r o~
m u n dus en C a I e n u s uit te doen geven. Een half uur voor zijn
dood dicteerde hij een codicilIe bij zijn testament, waarin hij zich
bij voorbaat als gehoorzame zoon aan de beslissingen der Kerk
onderwierp. Over de authenticiteit van dit .. geestelijk testament" is
men het nog immer niet eens, maar er schijnt geen reden te zijn.
aan de oprechtheid van zijn gehoorzaamheid aan den H. Stoel te
twijfelen. Wel kon hij weten, dat Paulus V verboden had iets over
de genade te publiceeren zonder verlof der Inquisitie, ofschoon
sedert dien toch meerdere geschriften zonder verlof verschenen
waren. Op dat verbod beriepen zich ook de Jezuieten en de
Brusselsche nuntius om de publicatie te verhinderen, doch te ver~
geefs: in Juli 1640 verscheen het te Leuven, in 1641 te Parijs. in
1643 te Rouen. Het had een groot succes, vooral in Frankrijk 1 en
de Nederlanden. 2 Jansenius had talrijke vrienden en leerlingen;
1 A.
d e M e y e r, Les premières controverses Jansénistes en France
(1640-1649), Leuv. 1917. Pastor XIII (1929), 633--699. - 2 F.
C I a e y s - B 0 û û a e r t, L'opposition de quelques évêques belges à la bulle
In eminenti, R. H. E. 28 (1928), 801.
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St. Cyran had een machtigen aanhang gevormd; het boek beantwoordde aan de Augustijnsche richting van Leuven, de Sorbonne
en de Fransche school; verschillenden waren ook uit oppositie
tegen de Jezuieten geneigd er partij voor te trekken (de Meyer,
73-85). Het vond echter ook machtige tegenstanders, vooral in
de J ezuieten, die in 1640 in hun 65 colleges 2050 leden telden en in
eenige professoren der Sorbonne. Er ontbrandde een hevige
pennenstrijd, ook in België, waar de meerderheid der universiteit
en de a.b. Boonen van Mechelen en b. Triest van Gent vóór
Jansenius waren. In Holland hadden de apost. vic. R 0 ven i u s en
de voornaamste geestelijken schriftelijk hun instemming met den
Augustinus betuigd, vóórdat echter de veroordeeling door Rome
hun bekend was. 1 Aug. 1641 werd het boek door de Inquisitie
veroordeeld, 6 Maart 1642 door P. Urbanus VIII in de bulle
In eminenti, omdat het verschenen was in strijd met het verbod van
Paulus V en de dwalingen van Bajus hernieuwde. Het duurde
echter nog eenige jaren, voordat de Leuvensche universiteit, Boonen
en Triest zich volkomen aan de pauselijke bulle onderwierpen,
terwijl de strijd in Frankrijk aanvankelijk nog veel levendiger werd.
Hiertoe droeg veel bij het boek van Ärnauld De la fréquente
Communion, ou les sentiments des Pères, des Papes, des Conciles.
touchant l'usage des Sacrements de pénitence et d'Eucharistie sont
fidèlement exposés (1643). De aanleiding was: de markiezin de
Sable, die onder leiding stond van den Jezuiet Sesmaison, communiceerde minstens eenmaal in de maand, ondanks haar wereldsch
leven; zij ging ook naar het bal op den dag der H. Communie. De
prinses de Guemène, onder leiding van St. Cyran, meende, dat dit
niet geoorloofd was. Om zijn houding te verdedigen, stelde Sesmaison een geschriftje samen: Question s'il est meilleur de
communier souvent que rarement, terwijl Arnauld het voor de
strenge praktijk van zijn meester opnam. Hij beschuldigt Sesmaison
"de zielen af te wenden van den smallen weg van het Evangelie .. "
de menschen zonder onderscheid er toe te drijven, zeer dikwijls deel
te nemen aan deze schrikwekkende (terribles ) mysteries. Arnauld
stelt strenge eischen van innerlijke vroomheid voor de H. Communie, die voor de groote meerderheid der geloovigen onvervulbaar
zijn en hen er dus van af moeten houden. Het boek met zijn beroep
op de oudheid (ten onrechte echter), zijn strengen ernst, in een
goede taal geschreven, maakte grooten opgang en ook talrijke
bisschoppen keurden het goed. Zijn voornaamsten bestrijder vond
het in Petau (De la pénitence publique et la préparation à la com-
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munion, 1644). Ook de verdediging van Jansenius nam Arnauld op
zich in twee Apologieën (1644, 45) en werd daardoor de leider
der Jansenistische beweging; een bekwame tegenstander was
Dechamps S. J.

§ 187. Twistvragen en dwalingen over de pauselijke macht
en de vorstelijke macht. Richerianisme en Gallicanisme.
1°. De Pausen hadden veel van hun invloed op wereldlijk gebied
verloren. Toch verdedigden de meeste theologen nog de directe
macht des Pausen over wereldlijke zaken. Bellarminus was een
der eersten, die duidelijk de indirecte macht uiteenzette, zooals zij
thans vrij algemeen door de katholieke theologen gehouden wordt
(§ 101. 1°) ; zijn Disputationes werden door P. Sixtus V voor den
Index opgeteekend, omdat zij volgens zijn meening de pauselijke
macht te veel beperkten; de Paus stierf echter, voordat zijn
betreffende bulle gepubliceerd was.
2°. De sterkste oppositie tegen de pauselijke macht ging uit van
het Gallicanisme. 1 Dit is een geheel van tendenzen, praktijken en
leerstellingen, verspreid in het oude Frankrijk, in strijd met
sommige praerogatieven des Pausen ten opzichte van de Kerk en
den staat. Men moet onderscheid maken tusschen een theologisch,
vooral van de bisschoppen en de doctoren der Sorbonne, en een
politiek Gallicanisme, vooral aangehangen door de parlementen
(gerechtshoven) en de vorsten. Beide vormen hebben verschillende
motieven; soms gaan zij samen, soms staan zij tegenover elkaar,
doch zij berusten op een onjuiste opvatting van de pauselijke macht,
op vrees voor ultramontanisme, voor een te veel zich bemoeien
van den Paus met Fransche aangelegenheden, en beroepen zich
op de oudheid, toen de Pausen zich niet zoo dikwijls en zoo
krachtig lieten gelden; de Fransche kerk zou haar oude rechten
(vrijheden) nog behouden hebben. Ook in andere landen ontmoet
men soortgelijke tendenzen, maar na de Reformatie nergens zoo
sterk als in Frankrijk.
Het theologische Gallicanisme bestrijdt in meerdere of mindere
mate de geestelijke suprematie des Pausen: het bestuur der Kerk
berust bij de bisschoppen; de Paus heeft slechts een eereprimaat
1 M. Dubruel, Gallicanisme, D. Th. VI. M. Dubruel et H.
Ar q u i II i è r e, Gallicanisme, D. Ap. 11. - J. Her gen r ö t her, Kath. Kirche
u. christlicher Staat, Fr. i. B. 1875. - V. Mar tin, Le gallicanisme et la
réforme catholique, P. 1919.
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en staat onder een algemeen concilie; hij mag bij bisschops~
benoemingen niet ingrijpen; onmiddellijk appèl op Rome moet
verboden worden. Soms bestaat het alleen in een zeker wan~
trouwen ten opzichte van Rome of een te sterk vasthouden aan
nationale gebruiken. Het politieke bestrijdt de macht, zelfs de
indirecte, van de Kerk en den Paus over tijdelijke aangelegen~
heden en heeft verder de tendenz, de Kerk onder den invloed van
den staat te stellen en haar te nationaliseeren. De leekenjuristen
en parlementen zijn tegen de eigen rechtsmacht der Kerk en willen
ook omtrent de geestelijken en in kerkelijke quaesties (tucht, eere~
dienst enz.) recht spreken; zij meenen, dat de Kerk zich niet met
het openbare leven mag bemoeien, doch zich moet beperken tot
het zuiver geestelijk gebied. De vorsten willen de bisschoppen
benoemen, over de kerkelijke goederen beschikken, hun goed~
keuring (placet) geven aan de pauselijke besluiten en de juristen
steunen deze absolutistische tendenzen. Het politieke Gallicanisme
hangt samen met de geprivilegieerde positie, die de Kerk in Frank~
rijk genoot; zij was zeer rijk, behoefde geen belasting te betalen,
de geestelijkheid was de eerste stand en had een eigen recht~
spraak; daarom wilden de vorsten haar ten hunne voord~e1e
gebruiken of ten minste niet dulden, dat zij hen tegenwerkte; de
parlementen moesten misdrijven tegen de Kerk vervolgen en wilden
daarom ook beslissen, of hier van een misdrijf sprake was. De
bisschoppen hadden soms de hulp der koningen ingeroepen, om zich
tegenover den Paus te kunnen handhaven; omgekeerd moesten zij
de koningen steunen, als deze met Rome in conflict waren.
Het Gallicanisme met al zijn dwalingen was verdedigd door
Marsilius van Pad ua; het politieke vooral door de legalisten en
vastgelegd in de Pragmatieke sanctie van Bourges (1438), die door
het concordaat was opgeheven, doch waarop men zich bleef
beroepen. De advocaat Pithou zocht het uit oude rechtsbronnen en
gewoonten vast te stellen in zijn Les libertés de l'Sglise Gallicane
( 1594); in dezen geest schreef ook Dupuy zijn Preuves des libertés
de l'Sglise Gallicane (1638) en de canonist Petrus de Marca,
later b. van Toulouse zijn De concordia sacerdotii et imperii (1641 ).
Het theologisch Gallicanisme, verkondigd te Constanz en Bazel,
had in Frankrijk in de 16e eeuw veel terrein verloren; het monar~
chisch karakter van het bestuur der Kerk was bijna niet bestreden.
Men begreep, dat tegenover de Protestanten (en later de Janse~
nisten) de verdediging van het primaat plicht was; reeds in het
begin der 17e eeuw had de pauselijke onfeilbaarheid aan de Sor~
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bonne aanhangers, in den Jansenistentijd nog meer (Martin, 269);
de oude Gallicaansche werken raakten in vergetelheid; Bellarminus
kreeg groot gezag. Doch uitgestorven was het Gallicanisme niet
en telkens stonden weer verdedigers op, onder wie vooral genoemd
moet worden Edmond Rieher 1, de invloedrijke syndicus der Sor~
bonne in zijn De ecclesiastica et politice. potestate (1611). Volgens
hem is de Kerk een door de aristocratie getemperde monarchie. De
wetgevende macht en de onfeilbaarheid berusten bij de uit
bisschoppen en priesters samengestelde hierarchie, welke als
gemeenschap op een algemeen concilie optreedt, waarvan de Paus
geheel afhankelijk is; hij bezit alleen de uitvoerende macht. De
Kerk heeft absoluut geen macht op tijdelijk gebied; zij kan alleen
geestelijke dwangmiddelen gebruiken. De vorst des lands is ver~
plicht toe te zien op de uitvoering der canon es. Richer werd als
syndicus afgezet; talrijke bisschoppen veroordeelden zijn boek en
door Richelieu werd hij gedwongen het te herroepen (1629). Ook
in de aan St. Cyran toegeschreven werken, opgesteld onder den
naam Petrus Aurelius de hierarchia (1632) naar aanleiding van den
twist van Smith, apostolisch vicaris van Engeland, met de regulieren
(§ 177, 4°), waarin deze scherp worden aangevallen, wordt
geleerd, dat de bisschoppen in macht de gelijken zijn van den Paus
en dat de pastoors in hun parochies dezelfde rechten hebben als de
bisschoppen in hun diocesen. De Assemblée du clergé van 1642
liet ze aan alle bisschoppen van Frankrijk zenden, doch in die van
1656 werden zij veroordeeld. Omstreeks dezen tijd wordt door de
overgroote meerderheid der geestelijken het pauselijk primaat
erkend; kort daarna wordt de stemming anders, wat in de 3 laatste
artikelen der Déclaration van 1682 tot uiting komt (§ 194).
2°. Het eerste artikel echter van de Déclaration, waarin een deel
van het politieke Gallicanisme 2 wordt vastgelegd, dat nl. de Paus
en de Kerk geen macht hebben over burgerlijke en tijdelijke zaken,
dat de vorsten hierin aan geen enkele kerkelijke macht onderworpen
zijn en dat zij noch direkt noch indirekt door ,de Kerk kunnen
worden afgezet, werd reeds veel vroeger algemeen aanvaard. Dit
hangt samen met de politieke omstandigheden en de vestiging van
het absolutistisch koninklijk gezag.
Sedert den strijd van Bonifacius VIn en Philips den Schoone hebben de
Gallicaansche doctoren altijd geleerd, dat de koning in het wereldlijke onafhankelijk van den Paus en alleen aan God verantwoording schuldig is, doch ook,
1 E. P u y 0 I, Edm. Richer, 2 v. P. 1877. politique et Ie clergé de France, P. 1929.
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dat de Paus in sommige gevallen de afzetting van den koning kan bewerken.
Zij vatten dit laatste echter anders op dan Bellarminus. Volgens hem heeft de
Paus wel slechts indirect macht over de vorsten. nl. om de geestelijke belangen;
doch als deze door den vorst benadeeld worden. kan hij direct optreden en hem
desnoods afzetten. De leer der oude Gallicaansche doctoren hangt samen met
hun opvatting van de souvereiniteit. De geheeIe M. E. door zien wij twee
stroomingen : een meer democratische. die aansluit bij de oude Frankische en
feodale instellingen. de capitularia en .. établissements" van S. Lodewijk. en een
absolutistische. die zich beroept op de Digesten. op het Romeinsche en
Byzantijnsche recht. De eerste heeft als adagium het princiep van Karel den Kale:
Lex fit consensu populi et constitutione regis. de tweede het axioma van het
Romeinsche recht: Quod principi placuit. legis habet vigorem (Martin. 75).
Waarschijnlijk ook S. Thomas zelf. echter zeker zijn leerling Aegidius Colonna
en bijna al de latere m. e. theologen. ook de Gallicaansche. leeren. dat de
hoogste macht in den staat. de souvereiniteit. oorspronkelijk berust in de
gemeenschap 1. Deze draagt de macht uitdrukkelijk of stilzwijgend over aan het
staatshoofd; zoodra deze overdracht heeft plaats gehad en het staatshoofd dus
op wettige wijze in het bezit der macht gesteld is. moet men hem als plaats~
vervanger van God gehoorzamen. Het volk staat zijn macht af aan het
staatshoofd en kan haar niet willekeurig terugnemen. doch alleen in het geval.
dat hij haar misbruikt. dUidelijk tegen het algemeen welzijn handelt. een tyran
wordt; dan kan het volk hem afzetten. In deze sententie. die het best ontwikkeld
is door Bellarminus en Suarez. en tot de 1ge eeuw door de meeste en thans
nog door verschillende katholieke theologen gehouden wordt. geeft God dus
niet direkt de macht aan het hoofd van den staat. doch indirekt. door middel
van het volk. Volgens de andere sententie. na de Fransche revolutie tot op onzen
tijd door de meeste Katholieken gehouden. geeft God direkt het gezag aan het
hoofd van den staat (vorst. president der republiek). als hij op wettige wijze
in functie treedt (door erfenis. keuze. wettige verovering). Practisch verschillen
beide sententies niet veel. Want zij zijn het eens. dat het door God verordende
natuurrecht eischt. dat de menschen zich in een maatschappij vereenigen. Een
maatschappij is niet bestaanbaar zonder gezag en God wil dus. omdat Hij een
maatschappij wil. dat de onderdanen aan het wettige gezag gehoorzamen;
hij die het gezag uitoefent. ontvangt het van God krachtens de door Hem
gestelde natuurwet. Volgens de eerste sententie ontvangt de souverein het gezag
middellijk van God. door het volk. volgens de tweede onmiddellijk; de
souvereiniteit is dus middellijk of onmiddellijk van goddelijk recht. Ook de
tweede sententie acht gevallen mogelijk. dat het gezag niet meer aan zijn doel.
het algemeen welzijn. beantwoordt en dat de onderdanen dan den staatsvorm
mogen veranderen of den souverein afzetten. Want de macht wordt door God
slechts gegeven binnen de grenzen van het algemeen welzijn; salus populi
suprema lex.

De oude Gallicaansche theologen leerden allen. dat de souvereini~
teit oorspronkelijk bij het volk berust; dat de Paus niet direkt een
vorst kon afzetten. doch wel .. accidenteel". dat hij nl. de excom~
municatie over hem kon uitspreken. waarna het volk hem moest
1 J. Lee Ier c q. Leçons de droit naturel 11. L'état ou la politique. P. 1929.
237 vlg.; Le théologique et Ie philosophique dans la controverse sur l'origine
divine du pouvoir. Ephem. theol. Lovanienses 6 (1929). 230. - Y. de la
B r i è r e. Pouvoir politique (Origine du). D. Ap. IV. - Bellarminus. Suarez
§ 181. - J. Gem meI. Die Staatslehre Bellarminus. Scholastik 4 (1929). 166;
Die Lehre des Kard. Bellarmin über Kirche u. Staat. Schol. 5 (1930). 337. L. Tri e bel s. De staatsidee volgens Suarez. Stud. 109 (1928). 95.
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afzetten. als het de censuur gegrond achtte. Het resultaat van
het pauselijk optreden is hetzelfde als bij Bellarminus. doch wordt
langs een anderen weg bereikt. Op de vergadering der standen van
1614/15 wilden sommige leden van den derden stand (juristen)
als staatswet vaststellen. dat de koning zijn kroon alleen van God
heeft en dat geen wereldlijke of geestelijke macht hem kan afzetten.
Door de geestelijkheid. onder leiding van du Perron. werd dit met
kracht afgewezen. In 1682 is echter bijna geheel de geestelijkheid
van meening. dat de Paus een vorst niet kan afzetten.
3 0 • Binnen een halve eeuw derhalve is de opvatting der geestelijkheid veranderd. omdat haar souvereiniteitsbegrip gewijzigd is.
Tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk werd. eerst van de
zijde der Calvinisten (o.a. J unius Brutus). later ook van die der
Liga (o.a. Boucher) geleerd. niet alleen dat het volk een slèchten
vorst (een tyran) kan afzetten. doch ook dat een particulier hem
desnoods mag dooden. als zijn tyrannie evident is en de vertegenwoordigers van het volk niet te samen kunnen komen om hem te
veroordeel en (tyrannenmoord; monarch om ach en ). De geoorloofdheid van den tyrannenmoord 1 in deze bepaalde omstandigheden
was in de 12e eeuw geleerd door Joh. van Salisbury; in de 15e
door Joh. Petit O.F.M. en Joh. van Falkenberg O. P .• die den
moord van Jan zonder vrees op Lodewijk van Orleans (1407)
verdedigden; hun proposities werden in hare algemeenheid op het
concilie van Constanz veroordeeld. Ook de verdienstelijke
Spaansche Jezuiet Mariana 2 ver klaarde. met vele restricties. den
tyrannenmoord in sommige omstandigheden niet te durven veroordeelen; zijn boek De rege et regis institutione (1598) verwekte
een storm van verontwaardiging in Frankrijk en werd door den
generaal Aquaviva verboden en door de meeste Katholieken
bestreden.
De op zichzelf gezonde democratische ideeën van de volkssouvereiniteit en vooral de theorieën over den tyrannenmoord konden in
een tijd van gisting een gevaarlijk karakter aannemen. burger1 L. Wei 11. Les théories sur Ie pouvoir en France pendant les guerres
de religion. P. 1892. - W. P I a t z hof f. Die Theorie von der Mordbefugnis
der Obrigkeit im 16. Jahrh .• B. 1906. - J. de la Servière. Tyrannicide.
D. Ap. IV. - M. del a T a i II e. Insurrection. D. Ap. 11. - K. Der k s.
De monarchomachen. Stud. 109 (1930). 132. 295. - E. Mie h a e I. Die
]esuiten u. der Tyrannenmord. Z. f. kath. Theo!. 1892. 556. - 2 E. A man n.
Mariana. D. Th. IX. - J. L a ure s. The Political Economy of Juan de Mariana.
N.Y. 1928; Ein moderner Denker des 16. Jahrh. (Mariana). St. d. Zeit 118
(1930), 295.
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oorlogen ontketenen, moordaanslagen (op Hendrik 111 en IV) een
schijn van recht geven. Toen daarom met Hendrik IV een sterk
koningschap aan het bewind kwam, dat vrede en orde bracht,
ontstond vanzelf een anti~democratische reactie en een royalistische
stemming. Men viel zelfs in een ander uiterste: het absolute,
onbeperkte, onverliesbare koningschap van goddelijk recht 1 (de
droit divin): "goddelijk recht" echter niet in den zin van natuur~
recht als in bovengenoemde sententies, volgens welke het onver~
schillig is of de staatsvorm monarchistisch, aristocratisch of
democratisch is, doch meer in den zin van positief goddelijk recht.
Nu werd verdedigd, dat het subject zelf van de macht, de koning,
onmiddellijk door God wordt aangewezen gelijk in het O. T. Saul
of David. De vorst heeft een onbeperkte macht over zijn onder~
dan en: hij behoeft hen nergens in te raadplegen: hij is de plaats~
bekleeder van God en als vorst aan Hem alleen, doch aan geen
enkelen mensch, ook niet aan den Paus, verantwoording schuldig.
Als hij iets beveelt in strijd met het goddelijk recht mag men
passief, nooit actief tegenstand bieden. Ook al voert hij een
onrechtvaardig en slecht bestuur of is hij geëxcommuniceerd, dan
mag men hem niet de gehoorzaamheid weigeren, nog minder
tegen hem in opstand komen: hij kan zijn macht en zijn recht
daarop nooit verliezen, ook niet door een uitspraak van den Paus.
De onderdanen mogen alleen God bidden, dat Hij de gezindheid
van een slechten vorst verandere. Deze ideeën werden in systeem
gebracht en verkondigd door Willem Barclay, een Schot, professor
in Frankrijk (De regno et regali potestate, 1600 : De potestate papae,
1609): door koning Jac 0 bus I van Engeland (Apologia pro jura~
mento fidelitatis, waarin hij zijn eed van trouw verdedigt, § 177,4°):
beiden werden bestreden door Bellarminus en Suarez, die hun
opvattingen over de indirekte macht des Pausen en de volkssouve~
reiniteit uiteenzetten. Latere verdedigers van het vorstelijk absolu~
tisme zijn Ie Bret en vooral Bos s u e t, ofschoon hij traditioneele en
natuurlijke rechten, waaraan de vorst gebonden is, erkent.
..Les princes agissent comme ministres de Dieu et ses Iieutenants sur la terre.
C'est par eux qu'i1 exerce son empire ... C'est pour cela que nous avons vu
que Ie tröne royal n'est pas Ie tröne d'un homme, mais Ie trone de Dieu même .•.
Il parait de tout cela que la personne des rois est sacrée et qu'attenter sur eux
c'est un sacrilège ... Au prince seul appartient Ie soin général du peuple:
à lui les ouvrages publics, à lui les places et les armes, à lui les décrets et les
1 J. del aSe r v i è re, Droit divin des rois, D. Ap, I ; De Jacobo I., .. cum
Card, Bellarmino,., disputante, P. 1900; AIlégeance (Affaire du serment d'),
0, H. E. 11,
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ordonances. à lui les marques de distinctian; nulle puissance que dépendante de
la sienne, nulle assemblée que par son autorité .... " Le respect, la fidélité et
I'obéissance que les sujets doivent au roi "ne sauraient être altérés par aucun
prétexte". ,,11 o'y a qu'une autorité doot Ie prince dépende. celle de Dieu".
(Pa/itique tirée des prapres para/es de /'Ecriture sainte; aang. Martin, 43.)

Dit absolutisme drong sedert het einde der 16e eeuw steeds meer
door. Herhaaldelijk veroordeel en regeering en parlementen ge~
schriften. meest van 6uitenlandsche Jezuieten, (Bellarminus, Suarez,
Becanus, Santarelli (1626), die het pauselijk afzettingsrecht ver~
dedigen (soms ontactisch, bv. Santarelli). Reeds in 1627 blijkt
de opvatting, dat de Paus den vorst niet af kan zetten aan de
Sorbonne overheerschend. Richelieu heeft het politieke Gallica~
nisme tegelijk bevorderd en tegengehouden. Hij heeft het absolutis~
tisch koningschap in Frankrijk gegrondvest en wilde zooveel
mogelijk aan den koning, zoo weinig mogelijk aan den Paus toe~
staan. Doch van den anderen kant was hij geen voorstander van
het theologisch Gallicanisme en dwong daarom Richer te herroepen.
Hij erkende de geestelijke rechten des Pausen, waaraan hij ook
den koning onderworpen achtte en wilde niet, dat het politieke
Gallicanisme tot conflicten met den Paus of een schisma zou voeren.
(Martin 162-267).
Het vorstelijk absolutisme, dat het cujus regio, illius et religio
toepaste en de gewetens wilde beheerschen, dat de landen verdeelde
volgens dynastieke belangen (Italië, Polen), dat tot zoo schromelijk
wanbestuur in Frankrijk leidde, moest in de 18e eeuw noodzakelijk
een reactie veroorzaken.

VITFDE HOOFDSTUK.

HET PROTESTANTISME EN ANDERE RELIGIEUSE
STROOMINGEN BUITEN DE KATHOLIEKE KERK.

§ 188. De oorzaken der snelle verbreiding van de Reformatie
en hare gevolgen op godsdienstig en cultureel gebied.
1a. De oorzaken der verbreiding van het Protestantisme zijn
voor ieder land verschillend. Over het algemeen hebben vooral
in den beginne religieuse stroom in gen een zeer groote rol gespeeld.
In tegenstelling met de 14e en 15e is de 16e eeuw een tijd van
krachtig godsdienstig leven; wat alleen reeds blijkt uit den felIen
hartstocht, waarmee de godsdienstoorlogen gevoerd zijn. Het is
helaas niet te ontkennen, dat religieus gezinde men sc hen konden

414

§ 188. De oorzaken der snelle verbreiding van het Protestantisme.
meenen, dat de katholieke Kerk niet meer aan haar doel beant~
woordde of niet de ware Kerk van Christus kon zijn, want er
heerschten schromelijke misbruiken en jaren lang was van kerke~
lijke zijde zoo goed als niets gedaan om deze weg te nemen (§ 149,
150). Daarom konden zij er toe komen buiten de Kerk bevrediging
hunner godsdienstige aspiraties te zoeken. Met Luther, Zwingli,
Calvijn en anderen traden talentvolle mannen op, die met veront~
waardiging op de misstanden wezen en beweerden de ware her~
vorming te brengen, die welsprekend nieuwe religieuse klanken
deden hooren, die alle middeleeuwsche antikerkelijke tendenzen
in zich vereenigden. Zij vonden een talrijk gehoor, ook onder
goedgezinden, die dikwijls niet genoeg onderlegd waren om het
val sc he van het ware te onderscheiden en niet luisterden naar de
veroordeeling der Pausen, die hun gezag verloren hadden. - Met
deze werkelijk religieuse elementen vermengden zich spoedig
onzuivere: priesters en kloosterlingen, die opheffing wenschten van
het celibaat en van de geloften, vele anderen, die de kerkelijke
wetten over huwelijk, biecht en boete, vasten en versterving te
zwaar vonden of in de solafidesleer een voorwendsel zochten zich
aan hun lusten over te geven (§ 156, 5°), vorsten en adellijken, die
zich ten koste van de Kerk wilden verrijken (§ 158). De doorslag
is ten slotte gegeven door de vorsten en wereldlijke overheden,
die zich uit religieuse of meestal uit materieele motieven bij de
Reformatie aansloten, haar met geweld invoerden en het Katho~
licisme onder strenge straffen verboden. Dit blijkt zeer dUidelijk
in Duitschland (§ 161). Scandinavië (§ 168). Engeland (§ 167).
De Calvinisten hebben· zich dikwijls tegen de vorsten in bestaans~
recht verschaft; doch waar zij werkelijk zegepraalden, als in
Genève, Schotland, Nederland, is dit slechts mogelijk geworden
door geweld, doordat zij zich van de regeering wisten meester te
maken en de Katholieken gewelddadig onderdrukten (§ 164, 5 ° ).
2°. De gevolgen zijn betreurenswaardig geweest. a. Een groot
deel van de christelijke wereld heeft voorgoed de katholieke Kerk
verlaten. Het is waar, dat de Reformatie op verschillende plaatsen
nieuw godsdienstig leven gewekt heeft, doch dit had ook kunnen
geschieden als de Reformatoren in de Kerk gebleven waren en
hun krachten in haar dienst gesteld hadden. Ook van prote~
stantsche zijde ziet men de noodlottige gevolgen der scheuring in
en zijn in den laatsten tijd weer pogingen tot hereeniging beproefd.
b. Het Protestantisme zelf is in tallooze sekten verdeeld en heeft
in eindelooze polemieken veel krachten versnipperd. c. Ofschoon
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ook in katholieke landen het ongeloof verwoestingen heeft aangericht, is dit veel meer bij de protestantsche bevolking het geval. Het
vrije onderzoek, het religieuse individualisme, dat het gezag der
Kerk verwerpt, kan gemakkelijk leiden tot verwerping van alle
bovennatuurlijk gezag. Bovendien heeft het Protestantisme veel
minder middelen tot afweer en verdediging: het mist de autoriteit,
om dwalingen in eigen kring te bestrijden.
3°. Vroeger is dikwijls beweerd, dat het Protestantisme op het
gebied der cultuur 1 een grooten vooruitgang gebracht heeft en dat
de zgn. protestantsche landen in dit opzicht hoog er zouden staan
dan de katholieke. Dit is onjuist en wordt ook van protestantschwetenschappelijke zijde tegenwoordig in deze algemeenheid minder
verdedigd.
Onder cultuur, beschaving, verstaan wij hier alle factoren, die
tot de materieele en geestelijke vervolmaking der menschheid
kunnen bijdragen en hun resultaat. Zij omvat de materieeIe
cultuur: de ontwikkeling van de welvaart: de geestelijke: de
ontwikkeling van wetenschap, kunst, techniek: de sociale: de verbetering van de maatschappelijke verhoudingen; de zedelijke: de
veredeling van de zeden en het gemoed: de godsdienstige. De drie
eerste vormen en gedeeltelijk den vierden vat men samen onder
den naam van wereldlijke cultuur, omdat zij meer onmiddellijk het
geluk op aarde beoogen, den vierden en vijfden vorm onder dien
van godsdienstig-zedelijke cultuur; zij hebben meer betrekking op
den mensch ten opzichte van zijn hooger doel, het hiernamaals.
Hoe staat de Kerk ten opzichte van de wereldlijke cultuur? Voor
den niet-gelóovige is de verrijking van het aardsche leven het
hoogste doel der menschheid, voor den Christen is het de hemel.
Het Christendom heeft dus niet als doel de wereldlijke cultuur te
bevorderen. Het staat er echter ook niet vijandig tegenover, want
het erkent de natuur als een gave Gods. Een zekere mate van
wereldlijke cultuur is zelfs een voorwaarde voor het Christendom
1 H. Ros t, Die Kulturkraft des Katholizismus, Pdb. 41930. F. Za eh,
Modernes oder katholisches Kulturideal1, W. 31925. - J. M a u s b ach, Die
Kirche u. die moderne Kultur (Religion, Christentum u. Kirche III), K. 1921.
- K. A dam - P. Kas tee I, Het wezen van het Katholicisme, Voorhout 1930.
- E. T roe lts c h, Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der
modernen Welt, Mn. en B. 41925; Protestantismus im Verhältnis z. Kultur,
R. G. G. lIV, 1912. - H. Hauser, La modernité du XVle siècle. P. 1930.R. M u r r a y. The political consequences of the Reformation. Lo. 1925. St. von Dunin-Borkowski, Zivilization und Kultur. St. d. Z. 120
(1930) 111. - J. Maritain, Religion et Culture. P. 1931.
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en dit heeft meer dan welke godsdienst ook de cultuur bevorderd
(vervorming en afschaffing der slavernij, verheffing der vrouw,
prediking en beoefening van naastenliefde, zedelijkheid, be~
heersching der wilde instincten, opvoedkundige werkzaamheid,
vredesactie, bevordering van onderwijs en kunst; het geeft de
wereldlijke cultuur als middel tot de verheerlijking Gods een
hoogere wijding en wijst van den anderen kant op de betrekke~
lijke waarde er van). Doch de hoogte der beschaving is niet altijd
evenredig aan de sterkte der godsdienstige krachten. Het Joodsche
volk bv. stond in beschaving en rijkdom niet zoo hoog als andere
oude cultuurvolkeren. Joseph, de voedstervader van Christus was
een timmerman. Het Christendom heeft hoogere idealen dan de
bevordering van wereldlijke cultuur.
Het is dus een zuiver historische quaestie, waaraan de beschaving
meer te danken heeft, aan het Katholicisme of aan het Prote~
stantisme. De zgn. moderne cultuur, die op een onbeperkt individua~
lisme berust en zich grootendeels buiten het Christendom beweegt,
is ongetwijfeld meer door het Protestantisme dan door het Katho~
licisme beïnvloed, omdat het individualisme een der kenmerken
van het Protestantisme is. Zij was echter de menschheid niet
ten zegen. Doch dat de gezonde beschaving, die niet alleen het
stoffelijk en intellectueellevensgenot verhoogt, maar ook den
mensch veredelt en hem innerlijk gelukkiger maakt, meer aan
het Protestantisme te danken heeft, is met de feiten in strijd.
Men beroept zich op een vergelijking van zgn. protestantsche
en katholieke landen: Duitschland, Nederland, Engeland, de
Vereenigde Staten tegenover Frankrijk, België, Italië, Spanje,
Zuid~Amerika. Men moet hierbij echter bedenken, 10. Het
uiterlijk comfort des levens, dat in de Germaansche landen
grooter is dan in de Romaansche, vormt volstrekt geen bewijs
van hoogere beschaving en grooter innerlijk· geluk. 2°. De beoor~
deeling der cultuur is afhankelijk van persoonlijke appreciatie. Ieder
volk acht zich in vele opzichten boven de andere volkeren verheven.
3°. Het is moeilijk uit te maken, wat protestantsche en wat katho~
lieke volkeren zijn. In Duitschland bv., dat protestantsch heet,
hebben cultureel en economisch hoogstaande gebieden als West~
phalen, Rijnland, Beieren, een overwegend katholieke bevolking,
terwijl omgekeerd Frankrijk in latere jaren door zijn anti~clericale
regeeringen veel van zijn katholiek karakter verloren heeft. 4°. De
uiterlijke welstand, de gunstige verhoudingen op economisch en
politiek gebied zijn zeer wisselvallig. Zij hangen af van allerlei
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natuurlijke oorzaken: van de ligging. den rijkdom van den bodem.
bondgenootschappen enz. In de 16e eeuw stonden Italië en Spanje.
in de 17e Frankrijk in de eerste rij. Later heeft zich dat verplaatst,
doordat de wereldhandel een andere route nam. koloniën ver~
overd werden. de bodem van sommige landen steenkool en ijzer
bevatte. die voor de industrie van beteekenis zijn. door oorlogen.
Wie kan zeggen. of dit alles niet over eenigen tijd weer veranderen
zal? Italië. Frankrijk. vooral Spanje. hebben een hoogtepunt van
cultuur bereikt. toen het Katholicisme er bloeide. in Duitschland
is ten tijde der protestantiseering in bijna ieder opzicht een terug~
gang te constateeren. zooals Janssen heeft aangetoond; de opbloei
is eerst veel later weer begonnen. grootendeels onafhankelijk van
het Protestantisme. In Holland werd in den tijd van de hoogste
machtsontwikkeling van het Calvinisme de grootste dichter katho~
liek. 4°. Men mag de Middeleeuwen niet onderschatten. om de
"verlichting" met het Protestantisme te doen beginnen (§ 73).
Troeltsch en zijn talrijke volgelingen maken onderscheid
tusschen het oude. geloovige Protestantisme en het vrijzinnige. dat
dikwijls niet meer op positief~godsdienstigen bodem staat en dus
al de resultaten van de "moderne" cultuur en wetenschap aan~
vaardt. "Zur Wissenschaft hat der Altprotestantismus eine innere
Beziehung nicht besessen" . "Auch von irgendwelcher inneren
Beziehung auf künsterliche Kultur kann nicht die Rede sein"
(Troeltsch. R. G. G. IV. 1912). Wel heeft het Lutheranisme
invloed uitgeoefend op de kerkelijke muziek en het kerkelijk lie'd.
En met het Calvinisme brengt men in verband de opkomst van het
moderne kapitalisme (§ 164. 5°).

§ 189. De innerlijke ontwikkeling van het Protestantisme. 1
10. Het Lutheranisme. Melanchton had in tegenstelling met
Luther de vrijheid van den wil weer aangenomen en de noodzake~
lijkheid om met de genade mee te werken (synergisme); in de
Avondmaalsleer naderde hij de Zwingliaansch~calvinistische op~
vatting; de Aristotelische philosophie. door Luther verworpen.
1 J. Dedieu, Instabilité du protestantisme. P. 1927. I. Dorner. Gesch.
der protest. Theologie, Mn. 21868. O. Rit s c h I. Dogmengesch. des
Protestantismus. 4 Bde Lz. 1908-24. - F. Wie 9 a n d. Dogmengeschichte.
Gesch. des Dogmas im Protestantismus. Sammlung Göschen, 1929. - E. Web e r.
Die philos. Scholastik d. deutschen Protest. im Zeitalter der Orthodoxie. 1907. P. Pet ers e n, Gesch. der aristotelischen Philosophie im protest. Deutschland.
1921.

418

§ 189. De innerlijke ontwikkeling van het Protestantisme.
had hij weer ingevoerd in de theologie, om deze in systeem te
brengen (§ 161,4°). Na Luther's dood werd hij heftig aangevallen
door de theologen, zoodat hij als een van de redenen, waarom hij
den dood minder vreesde, aanhaalde, Olmen wordt dan van de
plagen en de woede der theologen verlost" (t 1560). Zijn aan~
hangers noemde men Philippisten, hun middelpunt was de universiteit van Wittenberg. Zij namen evenals hij een halfslachtige
houding aan en waren daarom niet altijd eerlijk. Hun felle tegen~
standers noemden zich Gnesio~Lutheranen : Flacius IDyricus
(t 1575) was hun leider en hun middelpunt de universiteit van
Jena.
Met deze richtingen hangt samen: 1°. de telkens weer oplevende Avondmaalsstrijd; 2°. de Adiaphoristische strijd, over verschillende punten: de 7 Sacramenten.
beelden, vasten, die Melanchton als adiaphora, voor het geloof onwezenlijke
dingen, op het Interim van Leipzig (1548) had toegegeven; 3°. de Osiandrische
strijd (1548-66; Osiander in Pruisen: de rechtvaardiging geschiedt door de
inwoning der wezenlijke gerechtigheid van Christus, die door het geloof wordt
aangerekend; dus meer in de katholieke richting); 4°. de Majoristische strijd
(1552-58; Major, prof. te Wittenberg, leerde, dat de werken ter zaligheid
noodig zijn en werd aangevallen door Amsdorf : de goede werken zijn schadelijk;
hij hangt samen met den vroegeren antinomistischen strijd tusschen Luther en
Agricola); 5°. de synergistische strijd (1556-60; over de medewerking met de
genade; Pfeffinger in den geest van Melanchton, bestreden door Flacius eD
Amsdorf).

De vorsten namen, meer nog dan in een vorige generatie, de
geloofszaken ter hand. Zij bestuurden door de consistoriën de kerk
als een onderdeel van den staat en stelden in de Corpora doctrinae
haar leer vast. Zoo ontstonden bijna evenveel belijdenissen als
territoria en alle met leerdwang. Men begreep echter, dat vooral
tegenover de Calvinisten een zekere eenheid noodig was, die na
langdurige onderhandelingen tot stand kwam in de Formula
concordiae, welke in 1580 als slot van het Concordiënboek ge~
publiceerd werd. De Formula, die naar een compromis streefde en
de extremen der Philippisten en Gnesio~Lutheranen vermeed,
draagt het stempel van den geest van Melanchton. Zij werd door
ongeveer twee derden der Lutheranen onderteekend ; de
Philippisten, die haar niet aannamen, zochten aansluiting bij het
steeds meer veldwinnende (§ 164, 4°) Calvinisme.
Het Concordiënboek bevatte: de drie oudkerkelijke symbolen
(Apostolicum, Nicaenum, Athanasianum), de Confessio Augustana
en de Apologie, de Smalkaldische artikelen en Melanchton's
De potestate et primatu Papae. den grooten en kleinen catechismus
van Luther, de Formula concordiae. De leerdwang treedt in de
Formula concordiae zeer sterk op den voorgrond: haar verplichting
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strekt zich uit niet alleen tot hen, "qui nunc vivunt, sed etiam ad
omnem posteritatem"; "Evangelium doctrina est, quae docet, quid
peccator credere debeat, ut remissionem peccatorum apud Deum
obtineat."
Met deze Concordia formule begint voor het Lutheranisme het
tijdperk der Orthodoxie, waarin sterk intellectualistisch groote
nadruk gelegd wordt op het bewaren der "zuivere leer", met behulp
der scholastieke methode een dogmatisch systeem wordt opge~
bouwd en gepolemiseerd tegen Katholieken en Calvinisten. De
woordelijke inspiratie der H. Schrift wordt aangenomen en streng
houdt men vast aan de belijdenisformules. Deze periode is tevens
de bloeitijd van het Luthersch kerkelijk lied; ook mystieke
geschriften ontstaan onder invloed der Middeleeuwen.
De Luthersche theologische wetenschap was (evenals die van het Calvinisme)
aanvankelijk vooral exegese der H. Schrift; later werd ook de systematische
theologie behandeld. Bekende theologen zijn Chemnitz (t 1584), Gerhard (t 1637),
Hutter (t 1616); mystieke schrijvers Gerhard, Arndt (t 1621), Müller (t 1675).
Onder leiding van Flacius Illyricus verscheen sedert 1559 te Maagdenburg een
Ecclesiastica historia '" secundum singulas centuries (Maagdenburger Centuriën;
13 deelen tot 1608), met veel materiaal, doch zeer tendentieus, waarin men
trachtte te bewijzen, dat de katholieke Kerk een "afval" van het oorspronkelijke
Christendom en het Protestantisme met zijn lange rij van "testes veritatis" in
vroegere eeuwen, geen nieuwigheid was 1, - Irenische tendenzen had Georg
Calixt (t 1656): vereeniging van alle Christenen op den bodem van het geloof
der 5 eerste eeuwen (consensus quinquesaecularis).

2°. Het Lutheranisme en Calvinisme stonden in Duitschland
langeren tijd scherp tegenover elkander 2, De grootste innerlijke
strijd in het Calvinisme 3 is gestreden op Nederlandsehen bodem.
a, De oorspronkelijke Nederlandsche hervormingsbeweging (van de
nationale Gereformeerden, Doopsgezinden) was niet zeer dogmatisch geweest en had ook niet de centrale leer van het Calvinisme.
de absolute praedestinatie aangenomen 4. Doch steeds meer won
sedert de zestiger jaren het strenge Calvinisme en daarmee het con~
fessionalisme veld en er ontstonden twee richtingen: van de
p, Polman, Flacius l11yricus. historien de I'Eglise, R. H.E. 27 (1931) 27.
H. L e u b e, Kalvinismus u. Lutherthum im Zeitalter der Orthodoxie I,
Lz. 1928. - 3 L. K nap per t. Gesch. der Nederl. Hervormde Kerk in de 16e en
17e eeuw. Amst. 1911. - Reitsma. Lindeboom. § 169. 5°. - W.
N u yen s. Gesch. der kerkelijke en politieke geschillen in de Republiek der
zeven vereenigde provinciën voorn. 1598-1625. 2 dl.. Amst. 1886/87. 4 Chr. Se p p. Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en
17e eeuw, 2 dl.. Leiden 1873/74. - Th. van 0 p pen r a a y. La doctrine de
la prédestination dans I'Eglise reformée des Pays-Bas depuis l'origine jusqu'au
synode national de Dordrecht. Leuv. 1906. - K. 0 ij k. De strijd over Infra- en
Supralapsarisme in de gereformeerde kerken van Nederland. Kampen 1912. H. Sc hok kin g. De leertucht in de gereformeerde Kerk van Nederland
tusschen 1576 en 1620. Amst. 1902.
1

-

2
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preciesen en de rekkelijken, door hun tegenstanders ook liber~
tijnen genoemd. De eersten waren voor een verplichtende geloofs~
belijdenis (Confessio Belgica en Heidelbergsche catechismus;
§ 168, 111. 5°), waaraan streng moest worden vastgehouden; de
anderen meer voor een practische vroomheid uit de H. Schrift,
zonder vast omschreven dogma's en belijdenisdwang, voor ver~
draagzaamheid, tegen de absolute praedestinatie als een onmensche~
lijke leer (Duifhuis, t 1581 ; Coornhert 1, t 1590; Gellius Snecanus,
t na 1596; Coolhaes, t 1615). Daarmee ging gepaard de strijd
tusschen .. kerkelijken" en .. politieken" over de kerkorde, of nl. de
kerk geheel onafhankelijk van den staat moest zijn en deze zich
naar de kerk moest richten of dat de kerk onder den staat moest
staan (benoeming van predikanten, toezicht op de organisatie,
enz.). Practisch waren de preciesen, de confessioneelen, ook
kerkelijken, de rekkelijken politieken. De eersten, die steeds in
aantal toenamen, waren vooral vertegenwoordigd onder de
predikanten en het volk. de laatsten onder de intellectueelen, de
regenten der steden, de patriciërs.
b. De strijd kwam tot openlijke uitbarsting, toen de Leidsche
professor Jacob Arminius 2 (Harmensz. ) door zijn collega Franc.
Gomarus 3 werd aangevallen. Arminius leerde een conditioneele
praedestinatie, een "eeuwig besluit van God om degenen, van
wie Hij vooruitzag, dat zij krachtens de gratia praeveniens
gelooven en krachtens de gratia subsequens volharden zouden,
in en om Christus te zaligen en de anderen, die niet gelooven
of volharden zouden, te straffen" (Bavinck, Geref. Dogm. 11,
389); dat aan de genade weerstand kan geboClen worden, dat
God alle menschen wil zalig maken. Arminius verschilt dus niet
zooveel van de Molinisten. Verder is de eenige geloofsbron de
H. Schrift, die naar eigen inzicht, niet volgens een belijdenis,
verklaard moet worden. De twist zette spoedig het gehee1e land
in beroering; besprekingen brachten geen vrede. Op aanraden
van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van Holland, stelde Joh.
Wtenbogaert 4, hofprediker van Maurits van Oranje, na den
dood van Arminius (t 1609) de leider der partij, een stuk op,
1 B. Be c k e r, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D. V.
Coornhert, Den Haag 1928.
2 J. Mar 0 n ier, Jacobus Arminius, Amst. 1905. A. Har is s 0 n, The
beginnings of Arminianism to the synod of Dort, Lo. 1926. - H. Wat k i n~
Jon e s, The Holy Spirit from Arminius to Wesley. A study of christian teaching
concerning the Holy Spirit, Lo. 1929. - 3 G. van I t ter zon, Franc. Gomarus,
Den Haag 1930. - 4 H. Rog 9 e, Joh. Wtenbogaert en zijn tijd, 3 dl., Amst.
1874/76.
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door 41 predikanten onderteekend. dat aan de Staten van Holland
werd aangeboden. waarin de Arminiaansche leer in 5 artikelen
wordt uiteengezet en verder verklaard. dat de geformuleerde
geloofsbelijdenissen geen absoluut en onveranderlijk richtsnoer
vormen en dat de burgerlijke overheid het recht heeft in theo~
logische twisten bemiddelend op te treden. (Remonstrantie,
Remonstranten). De anderen zetten hun standpunt uiteen in een
Contra~remonstrantie. De Staten Generaal schreven conferenties
voor en legden ten slotte beide partijen het stilzwijgen op (1614).
De politiek zou ten slotte de ontknooping brengen. De Remon~
stranten vonden steun bij de meerderheid der Staten en der
stedelijke regeeringen van Holland. Utrecht. Overijssel en de
steden van Gelderland. Oldenbarnevelt. Hugo de Groot. raads~
pensionaris van Rotterdam e.a.. de zgn. regentenpartij. die zelf~
standigheid der afzonderlijke provincies voorstond tegenover de
stadhouderspartij. die centralisatie der macht wenschte. Prins
Maurits. de stadhouder van Holland. Zeeland. Utrecht. Gelder~
land en Overijssel. was op het punt van godsdienst vrij onver~
schillig ; hij vreesde echter het politieke overwicht van Olden~
barnevelt en der regentenpartij. terwijl er verwijdering ontstaan
was tusschen hem en Wtenbogaert. die hem over zijn particulier
leven felle verwijten gedaan had; zoo liet hij in 1617 openlijk zijn
sympathie voor de Contra~remonstranten blijken. die daardoor
stoutmoediger werden. Daar zij bij eventueele onlusten niet durfden
rekenen op het leger. dat geheel op de hand van den Prins was.
namen de Staten van Holland 4 Aug. 1617 de zgn. Scherpe Reso~
lutie. waarbij de Hollandsche steden gemachtigd werden tot het
werven van zgn. waardgelders. (wat ook de stad Utrecht deed)
en een nationale synode werd afgewezen. - De Staten Generaal
echter. onder invloed van Maurits. besloten een nationale synode
te doen houden. Maurits trok met een leger naar Utrecht en ont~
sloeg de waardgelders (31 Juli 1618); Oldenbarnevelt en de Groot
werden op beschuldiging van hoogverraad gevangen genomen
(29 Aug.). Oldenbarnevelt stierf op het schavot (27 Mei 1619);
de Groot wist uit het slot Loevestein te ontvluchten (1621).
Intusschen was te Dordrecht 1 de nationale synode geopend
(Nov. 1618-Mei '19). waar behalve de Nederlandsche kerk (35
1 A. Ha ent jen s. Simon Episcopius. Leid. 1899. H. K a a jan. De groote
synode van Dordrecht. Amst. 1918. - H. Mei n der s m a. De synode van
Dordrecht (1618-19). Zalt-Bommel 1918. - M. Me y e rin g. De Dordtsche
leerregels. . .. naar ontstaan en inhoud toegelicht. Groningen 1924.

422

§ 189. De innerlijke ontwikkeling van het Protestantisme.
predikanten en 35 leeken, 6 leden der Staten~Generaal. 5 professoren) ook de meeste buitenlandsche kerken vertegenwoordigd
waren. Bogerman, predikant te Leeuwarden, praesideerde de 180
zittingen. De veroordeeling der Remonstranten stond van te voren
vast, daar bijna alle leden strenge Gomaristen waren, en samengekomen om te oordeelen, niet om te onderzoeken. Episcopius, de
opvolger van Arminius te Leiden en 15 andere Remonstranten
werden gedaagd om zich te verantwoorden en verschenen in de
32e zitting. Zij ontkenden het recht der synode beslissend in
geloofszaken op te treden, zooals Episcopius getuigde: "Wij zijn
besloten ons niet aan eenig menschelijk gezag te onderwerpen,
maar te steunen op Gods woord en gezonde redeneering", doch de
synode verklaarde zich competent. In de 57e zitting (14 Jan. 1619)
vroeg de voorzitter: "Wilt gij onvoorwaardelijk u onderwerpen 1"
"Neen", luidde het door allen onderteekende schriftelijke antwoord. Daarop werden zij uit de zaal verdreven. "Met leugens zijt
gij begonnen, met leugens geëindigd ... Dimittimini, exite, exite".
Zij stonden op en gingen heen. 6 Mei werden de Remonstranten
veroordeeld wegens "vervalsching der religie en verscheuring der
kerk"; de orthodoxie werd vastgelegd in de zgn. Dordsche leerregels, vervat in 5 artikelen tegen de Remonstranten; tevens
werden deze als derde formulier van eenigheid (naast de Confessio Belgica en den Heidelbergschen catechismus) aangenomen
(de praedestinatie in infra-Iapsarischen zin; § 164, 5°) en aan de
predikanten werd opgelegd zich aan de leer van de drie formulieren te houden. Van de Remonstrantsche predikanten werden
ongeveer 200 afgezet, 80 verbannen. Op het houden van remonstrantsche bijeenkomsten werden door de Staten zware straffen
gesteld. Na den dood van Prins Maurits (1625) werd de vervolging minder scherp; geleidelijk werd vrijheid van godsdienst
toegestaan, niet echter burgerlijke gelijkheid. In 1619 was te
Antwerpen de Remonstrantsche broederschap 1 gesticht, een
vrije godsdienstige gemeenschap, zonder verplichtende dogmatische formulieren. Met hun consequente doorvoering van het vrije
onderzoek, hun geringe waardeering van het dogma, hun verdraagzaamheid, zijn de Remonstranten de voorloopers geworden
van het vrijzinnige Protestantisme. Ook Sociniaansche ideeën
vonden bij hen veel ingang.
1 J. Bey e r man, De remonstrantsche broederschap, Baarn 1907. G.
He erin g (e. a.), De Remonstranten, Gedenkboek, Leiden 1919. J.
Ha ent jen s, Remonstrantsche en Calvinistische dogmatiek, Leiden 1913.
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c. Toen de remonstrantsche predikant te Warmond in 1619 verdreven werd.
hield de ouderling Gisbert van der Kodde aldaar bijeenkomsten (colleges). waar
ieder. die zich geroepen gevoelde. de H. Schrift kon verklaren. zooals de
H. Geest hem ingaf; sedert 1621 werden de samenkomsten te Rijnsburg gehouden
(R ij nsb u r g ere 0 II eg i a n ten) 1. Ook op verschillende andere plaatsen
kwamen colleges tot stand; door een doopsel van algeheeIe onderdompeling
werden de leden opgenomen in de algemeene kerk. De volgelingen kwamen
vooral uit kringen van Remonstranten en Mennisten; zij waren ondogmatisch.
Hugo de Groot (1583-645) 2 woonde sedert zijn ontvluchting eenige jaren
in vrij moeilijke omstandigheden te Parijs; later was hij gezant van Zweden
aldaar; hij stierf ten gevolge van een schipbreuk te Rostock. Grotius is een
encyclopedische geest: jurist. dichter. historicus. theoloog. een der grondleggers van
het volkerenrecht (De jure be/li et pacis, 1625). In zijn latere jaren vooral had
hij zich als levensdoel gesteld de vereeniging van Katholieken en Protestanten
(Via ad pacem ecclesiasticam, 1642). Hij is een irenische natuur. verwant. ook
in alzijdige geleerdheid en belangstelling. en eerbied voor de traditie aan Erasmus
en Melanchton. die meer de aandacht vestigt op hetgeen de verschillende
belijdenissen gemeenschappelijk is. dan op wat hen scheidt. Grotius' ideaal is.
de terugkeer van allen tot de ééne. apostolische. katholieke Kerk onder den
bisschop van Rome. ofschoon hij het pauselijk leergezag niet volkomen erkent.
De diepe dogmatische verschilpunten ontgaan hem niet. maar hij tracht ze tot
IJeringere verhoudingen terug te brengen. In plaats van de verhoopte waardeering
vond hij aan protestantsche zijde niet zelden bestrijding (o.a. van Rivetus 3)
en trad daarom zelf ook meer aggressief tegen het Protestantisme op. "Er is een
gestadige groei in De Groot's levensopvattingen te constateeren. van meerdere
waardeering van leer. ritus. pauselijk primaat in de R. Katholieke Kerk. en van
meerdere verbittering tegen het Calvinisme.... Maar hiermede is hij nog niet
Roomsch-katholiek geworden" (Honders. 92). Dat hij als Katholiek gestorven
is of tenminste van plan was het te worden (Broere. Allard. Krogh Tonning) is
niet te bewijzen. Zijn irenische tendenz spreekt ook in Annotationes ad V. et
N. Testamentum, (1641/44); zijn apologetisch De veritate religionis christianae
(1627). in 10 talen overgezet. stelt vooral de met de menschelijke natuur
oVl'reenstemmende waarheid van het Christendom in het licht.

d. Na de synode van Dordrecht heerschte in de Nederlandsche
gereformeerde kerk een strenge orthodoxie. die aan de universiteiten (Leiden. Franeker. Groningen. Utrecht. Harderwijk) onderwezen werd. Haar voornaamste vertegenwoordigers. die ook in de
andere gereformeerde kerken van het vasteland toonaangevend
1 J. van SI e e. De Rijnsburger collegianten. Haarlem 1895. C. H y I kern a.
Reformateurs. Gesch. studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen
onzer Gouden eeuw, 2 st. Haarlem 1900102. - L i n d e b oom. Stiefkinderen.
338 vlg. - 2 H. G rot i i. Opera omnia theologica. -4 t. Amst. 1679. - W.
K n i g t, The life and works of H. Grotius. Lo. 1926. - J. H u i zin g a. Tien
studiën, Haarlem 1926. 1. H. d. Gr. en zijn eeuw; 2. Gr. plaats in de gesch.
v. d. menschelijken geest. - C. B roe r e. De terugkeer van H. de Groot tot
het Katholieke Geloof. Den Haag 1856 (Duitsche vert. 1871). - K. Kro g h
Ton n ing. H. Grotius u. die religiösen Bewegungen im Protestantismus seiner
Zeit. Keu!. 1904 (Ned. vert. Rotterdam 1905). - J. Sc h I ü ter. Die Theologie
des H. Grotius. Gött. 1919. - H. A II a r d, H. Gr. en Dion. Petavius. Jaarb. van
Alberdingk Thijm 1908.217. - J. Sterek. De bekeering van H. d. Groot.
H. T. I (1922). 22. - C. ~ e KIe r k. De grootste der "Great Hollanders".
Amst. 1930. - 3 H. H 0 n der s. Andreas Rivetus. Den Haag 1930. - G.
Gor ris. Gommarus en Rivetus. Stud. 116 (1931) 73.
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waren en met de Engelsche Puriteinen in verbinding stonden, waren
Macovius (t 1644), Hoornbeeck (t 1666), Maresius (t 1673).
vooral Gisbertus Voetius 1 (Voet. geb. te Heusden 1589, sedert
1634 prof. te Utrecht, t 1676), een man van buitengewone geleerdheid en grooten invloed, doch strijdlustig, hard en onverzoenlijk.
Groote waarde hecht hij aan het dogma, de zuivere leer, doch hij
is tevens van een rigoristische, puriteinsche strengheid (preciesheid) in de moraal, waardoor hij in verband staat met het Piëtisme
(§ 200) . Hij is een van de grootste gereformeerde theologen
(Selectae disputationes theol., 5 v. 1648~69), die als de katholieke
scholastieken de dogmatiek met behulp der philosophie van Aristoteles wil opbouwen; in het openbare leven wil hij hervormend
ingrijpen. Fel bestreed hij Rome (polemiek met Jansenius), de
regeering (wegens het laten voortbestaan van de Broederschap van
O. L. Vrouw te Den Bosch en de praebenden der 5 kapittels te
Utrecht), het Cartesianisme (§ 201), en Joh. Coccejus (Koch, geb.
te Bremen, prof. te Leiden, -r 1669).
In tegenstelling met Voetius, bij wien het dogma vooropstond en die de
H. Schrift gebruikte om de leer, zooals deze in de gereformeerde geloofsbelijdenis
was uitgedrukt. te bewijzen. wilde Coccejus de H. Schrift meer uit haar zelf.
onafhankelijk van het dogma. verklaren en niet in letterlijken. doch meer in
typisch allegorischen zin. In zijn zg. verbondstheologie (Summa doctrinae de
foedere et testamento Dei, 4 v. 1652-65. aansluitend bij Bullinger e.a.) 2 is
voor het strenge praedestinatianisme minder plaats; Coccejus. ofschoon zelf geen
Cartesiaan. begunstigde het Cartesianisme door zijn bestrijding van Aristoteles ;
het gebod der sabbathviering schreef hij een ceremonieel. moreel gezag. geen
bindende kracht toe. terwijl Voetius c.s. aan een overdreven strenge zondagsviering hielden. Zij zagen in dit alles een bedreiging der zuivere Oordtsche leer
en openden een heftige. niet zelden kleingeestige. polemiek. die jarenlang niet
alleen de predikanten wereld. doch ook het volk in beroering hield. "Voetianen"
en ".Coccejanen" werd een partijleus voor de strengere en vrijere opvatting in
leer en leven; de Voetianen waren stijf. tegen opschik. kaartspel. volksfeesten.
Ook de politiek mengde er zich in; de Voetianen waren Oranjegezind. de
anderen meer voor de regentenpartij (Jan de Witt). De classes en de Staten
traden bemiddelend op en zochten afwisselend predikanten van beide richtingen
benoemd te krijgen.

Op politiek gebied kon het Calvinistisch ideaal echter niet
worden doorgevoerd; de staat heerschte over de kerk; de
regeeringspersonen waren over het algemeen verdraagzaam. ook al
uit handelsoverwegingen. en lieten aan allerlei sekten een betrekkelijke vrijheid. Na den 80~jarigen oorlog was een zekere vermoeidheid ingetreden. Ook de geest van Erasmus. de rekkelijken. de
Doopsgezinden. de Arminianen enz., die minder waarde hechtten
1

A. 0 u k e r. Gisb. Voetius. 3 dJ., Leiden 1897-1915.

G. S c h ren k. Gottesreich u. Bund im alten Protestantismus. vornehmlich
bei Coccejus. 1923.
2
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aan het dogma, leefde voort. Zoo werd Nederland de bodem,
waar vroeger, en meer dan in andere landen, een vrijzinnige geest
wortel kon schieten. En het rigoristische Calvinisme, niet bij
machte het geheeIe volk aan zijn zedentucht te onderwerpen, trok
zich in kleine kringen en conventikels terug.
3°. In Engeland, waar het kerkelijk leven verstard was, ontstonden in de tweede helft der 16e eeuwen in de 17e eeuw diepere
religieuse bewegingen (177, 5°). In tegenstelling met de Episcopalisten, de voorstanders van den episcopalistischen regeeringsvorm
in de staatskerk, wilden de Presbyterianen (aanvankelijk ook Puri..
teinen genoemd) de presbyteriaansche kerkinrichting in de staatskerk invoeren, terwijl de Congregationalisten (ook Independenten,
in engeren zin, genoemd) de staatskerk verwierpen en autonome
gemeenten wenschten te vormen. Presbyterianen en Congregationalisten waren in de dogmatiek strenge Calvinisten.
De eerste Baptisten ontstonden uit de congregationalistische,
van Engeland uitgeweken gemeente, die te Amsterdam door John
Smith geleid werd (1608). Ieder moet persoonlijk het geloof kiezen:
dus alleen aan volwassenen kan het doopsel worden toegediend. Hij
en zijn volgelingen leerden de algemeene uitverkiezing (General
Baptists) - Onafhankelijk van hen ontstonden eenige jaren later
in Engeland Baptisten, die de particuliere uitverkiezing van Calvijn
leerden (Particulars Baptists) ; zij dienden, als later ook de
(minder talrijke) General Baptists, het doopsel toe door onderdompeling en vierden den Sabbath in plaats van den Zondag:
tijdens den burgeroorlog werden zij machtig. - De Presbyterianen,
die op de Westminster synode de presbyteriaansche kerkorde
voorschreven, waren even onverdraagzaam als de Episcopalisten.
Tijdens den burgeroorlog was steeds machtiger geworden de groep
der Independenten (in wijderen zin), waartoe allen behoorden,
die voor zelfstandigheid der afzonderlijke gemeenten en voor godsdienstvrijheid waren: Congregationalisten, Baptisten, Puriteinen,
die tegen presbyteriaanschen gewetensdwang der Westminster
synode bezwaar maakten, allerlei radicale, apocalyptische, eschatalogische (o.a. de Ranters, Quintomonarchisten, LevelIers ) en
piëtistische elementen 1. CromweU 2 koos voor de Independenten
partij (§ 177, 5°): ook Milton behoorde tot deze groep.
1 R. Jon e s, Spiritual Reformers in the 16th and 17th centuries, Lo. 1914;
Studies in mystical religion, Lo. 41923. - J. L i n d e b oom, Stiefkinderen,
308-338. - 2 H. Kit tel, Oliver Cromwell, seine Religion u. seine Sendung,
B. Lz. 1928. - D. Cam pb eli, The Puritans in Holland, England and America,
2 v. L. 1892.
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Onder Arminiaanschen invloed ontstond een strooming van
latitudinarisme.
4°. Een rationalistische strooming in het Protestantisme ont~
wikkelde zich met het Socianisme 1. Zijn oorsprong dankt het
vooral aan Italianen met rationalistische en anti~trinitarische
opvattingen: (er is slechts één goddelijke persoon: Christus is een
schepsel: Unitarisme: Arianisme: § 165. 4°). Uit Italië gevlucht,
stichtte Gentilis unitarische gemeenten in Polen, vooral onder den
adel, BIandrata in Zevenburgen. Fausto Sozzini (Socinus: t 1562)
woonde meest te Zürich en liet zijn onuitgegeven geschriften na
aan zijn oomzegger Lelio (t 1604), die zijn ideeën verder ont~
wikkelde en in systeem bracht. Van 1579 tot zijn dood leefde Lelio
in Polen, waar hij na aanvankelijken tegenstand. de meeste
Unitariërs op de synode te Rakow tot een gemeenschap ver~
eenigde. De school van Rakow vormde voortreffelijke predikanten:
de leer is vooral samengevat in den Catechismus van Rakow (1605).
In 1658 werden de Socinianen uit Polen verdreven: de meesten
gingen naar Zevenburgen. Engeland en vooral naar Holland. Ook
hier werden zij aanvankelijk door de overheid bestreden: aan~
hangers vonden zij vooral onder de Doopsgezinden.
De eigenlijke Socinianen waren in ons land niet zoo talrijk; maar hun geest,
die zich steeds meer in rationalistischen zin ontwikkelde. is in breedere kringen
doorgedrongen. Sociniaan stond in den volksmond gelijk met ongeloovig. De
Socinianen leeren : de H. Schrift is de eenige bron van het geloof; zij heeft
goddelijk gezag. maar is niet in alles onfeilbaar; zij is waar. in zoover zij met
het verstand overeenkomt. Het leven gaat boven de leer. Alleen werkelijk God
is de Vader van Jesus Christus; deze is een heilig en hoog-verheven schepsel; hij
is niet de verlosser. die genoegdoening gegeven heeft voor de zonden. doch
de leeraar der menschen. Verder ontkennen zij de erfzonde. de praedestinatie,
de noodzakelijkheid der genade. de eeuwige hellestraffen; de verdoemden worden
vernietigd. De sacramenten zijn slechts ceremoniën.

5°. De Zwitserse he arts Par ace I sus (t 1541, als katholiek),
verbond de theologie met de natuurkunde. volgens zijn opvatting.
dat God op dezelfde wijze als in het rijk der genade in dat der
natuur werkt. Beïnvloed door de natuurphilosophie van Paracelsus,
doch ook door de kabbala en door de mystiek van het Lutheranisme
zijn Wei gel (t 1588) en B ö h m e, een schoenmaker te Görlitz
(t 1624). met diep gevoel, doch een verwarde phantasie. die een
1 O. Pock. Der Sozinianismus. 2 Bde Kiel 1847. W. Kühler. Het
Socinianisme in Nederland. Leid. 1912. - J. van S lee. De gesch. van het
Socinianisme in de Nederlanden. Haarl. 1914.
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theosophisch pantheïsme leerde. dat nog in latere eeuwen nawerkte
(Hegel) .1
6°. Buiten alle positief geloof stond Giordano Bruno 2. in 1600
te Rome op bevel der inquisitie als ketter verbrand. Geb. te Nola
( 1548). was hij Dominicaan en priester geworden. doch hij had
alle positief geloof verloren en een ongebonden zwerversleven
door Europa geleid. Hij is pantheïstisch: de natuur is God; zijn
philosophie is niet helder en diep. Zijn geschriften zijn vol gods~
lasteringen. obscoeniteiten en hartstochtelijken. hoonenden haat
tegen Kerk en Christendom. Hij is een der eerste vrijdenkers en
daarom door latere geestverwanten verheerlijkt.

ZESDE HOOFDSTUK.

DE UITBREIDING VAN HET GELOOF IN DE ANDERE
WERELDDEELEN VANAF DE 15e TOT HET MIDDEN
DER 17e EEUW 3.

§ 190. De ontdekking van nieuwe landen en de eerste
geloofsprediking aldaar.
10. Ook in den vervaltijd gedurende de latere Middeleeuwen
was de Kerk niet ontrouw geworden aan het bevel van haar Godde~
lijken Stichter: .. Gaat heen en onderwijst alle volkeren". Aan de
heldhaftige .. Mongolentochten" om door Azië heen China binnen
te dringen en te bekeeren (§ 117. 4°). was voorgoed een einde
gemaakt. toen sedert 1453 het Osmanenrijk zich definitief als een
wig tusschen Oost en West geschoven had. Doch langs het
1 R. Jon e s. Spirituals Reformers ; Studies in mystical religion. L i n d eb oom. Stiefkinderen. Natuurwetenschappelijke en theosofische verlichting.
Paracelsus. Weigel. Böhme. 279-307. - P. Pan kam e r. Jakob Boehme.
1924. - H. B 0 r n kam m. Mystik. Spiritualismus u. die Anfänge des Pietismus
im Luthertum. 1926. - A. K 0 y r é. La philosophie de J. Boehme. P. 1929. 2 H. B run n hof e r. G. Bruno's WeItanschauung. Lz. 1882. V. Spa mp a nat o. Vita di G. B.• Messina 1921.
3 M. Hen rio n. Hist. gén. des missions cath. depuis Ie XIIIe s.• 2 v. P. 1847.H. Ha h n. Gesch. der kath. Missionen. 5 Bde Keulen 1857/63. - Th. Mar shall. Christian missions. 3 v. Lo. 1862. - J. Sc h m i d I i n. Kath. Missionslehre. Mr. 1919; Kath. Missionsgeschichte. Steyl 1925. - De katholieke missie
in wezen en ontwikkeling (A. Mulders). Hoeven 1924. - B. Arens.
Handbuch der katholischen Missionen. Fr. i. Br. 2 1925. R. S t rei t.
Bibliotheca Missionum. Mr. 1916 vlg. - Xaveriana. Leuven 1924 vlg. - Het
Missiewerk. Den Bosch 1918 vlg. - Zeitschrift für Missionswissenschaft u.
Religionswissenschaft. Mr. 1910 vlg. - Mar c e II i n 0 d a C i v e z z a. Storia
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Westen zou het Christendom zijn vroeger arbeidsveld terugvinden 1.
2°. Afrika. In hun strijd voor zelfstandigheid tegen de Mooren
gingen Portugal en Spanje een eigen weg zoeken naar Indische
producten en deden de ontdekkingen, die den eng en kring der
M. E. zoo geweldig zouden verbreeden. Kooplieden ontdekten de
Canarische eilanden, welke P. CIemens VI. geheel in
m. e. geest, aan een Castiliaanschen prins tegen een cijns overdroeg, met de verplichting er kerken op te richten (1344); in 1351
stelde hij er een Carmeliet als bisschop aan. Pas een eeuw later
echter waren 4 eilanden bekeerd, vooral door Franciscanen. Zij
ook vergezelden de Portugeesche expedities naar M a dei r a
(1420), de Az 0 ren (1431) en Cap Ver d e (1450). Het zoeken
naar den priesterkoning Johannes bracht de Portugeezen naar
G u i n e a, waarheen Pius 11 Franciscanen zond. De zeevaarder
Diego bereikte in 1484 den Con go 2. Na aanvankelijken tegenspoed werd het hof van den vorst van Sogno bekeerd en onder
een katholieken prins Alfons de missioneering krachtig bevorderd,
echter zonder blijvend resultaat.
3°. Stuk voor stuk ontdekten de Portugeezen den zeeweg naar
Indië 3. Bartholomeus Diaz bereikte in 1487 Kaap de Goede Hoop
en Vasco de Gama volbracht in 1497 de vaart naar Indië. De
tweede onderkoning van deze nieuwe wereld, Alfons Albuquerque
(t 1515), maakte Goa tot middelpunt ervan. Priesters, vooral
Franciscanen en Dominicanen, vergezelden de ontdekkers op deze
universale delle missioni franciscane, R. 1857/95. - L. L e mme n s, Gesch. der
Franziskaner Missionen, Mr. 1929. - R 0 c c 0 d aCe sin a I e, Storia delle
missioni dei Cappucini, R. 1867/73. - Cl e men s, Manuale historiae missionum
O. M. Capucinorum, Pisani 1926. - L. de Jon 9 e, De orde der Jezuieten, I en
11. - J. P i 0 1 e t, Les Missions cath. françaises, 6 v. P. 1902/03. - A. F rei tag,
Der Aufschwung des kath. Missionswerkes, in: J. Sc h e u b e r, Kirche u.
Pas tor; Her gen r ö t her - Kir s chilI. Reformation, 290-334. L. Be r g, Die kath. Heidenmission als Kulturträger, 3 Bde Aken 1925. Les missions catholiques et r oeuvre de la civilisation. Conférences à l'Inst.
cath. de Paris, P. 1929. - F. Rou s s e a u, L'idée missionnaire aux XVle et
XVIIe s. Les doctrines, les méthodes et les conceptions d'organisation, P. 1930.
1 L. L e mme n s, Die Heidenmissionen des Spätmittelalters, Mr. 1919. 2 Web e r, Reichsmission im Königreich Kongo von ihren Anfängen bis zum
Eintritt der Jesuiten 1548, Aken 1924. - 3 R. Streit-J. Dindinger,
Bibliotheca Missionurn IV, Die Asiasitische Missionsliteratur von 1245-1599;
V, von 1600-1699; VI, Die Missionsliteratur Indiens, der Philippinen, Japans
und Indochinas von 1700-1799, Aken 1924/31. J. Gin dra u x, Hist.
des missions dans Ie monde païen. Les missions en Asie, Genève 1908. - A.
Jan n, Die kath. Missionen in Indien, China u. Japan. Ihre Organisation u. das
portugiesische Patronat vom IS. bis zur Mitte des 18. Jahrh., Pdb. 1914.
M. M ü 11 b a u e r, Gesch. der kath. Missionen in Ostindien. Mn. 1852. A. L a u n a y, Hist. des missions de nnde, 5 v. P. 1898.
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tochten; bij de inname van Goa (1510) vuurde een Dominicaan
de troepen aan. Pogingen tot bekeering van Afrika's Oostkust
hadden geen succes; en ook de christianiseering van Indië ging
niet diep. Men verwoestte moskeeën en tempels en bouwde kloosters
en kerken, doch de landstaal werd niet geleerd en de Portugeesche
kerkelijke inrichting zonder meer op Indië toegepast. Goa werd
in 1533 gescheiden van het koloniale bisdom Funchal (Madeira)
en een eigen bisdom, dat zich uitstrekte van Kaap de Goede Hoop
tot aan Japan. Het in 1541 te Goa opgerichte college ter vorming
van een inlandschen clerus leverde geen voldoende krachten.
Groote hindernissen vormde van den eenen kant de levenswijze
der bandelooze kolonisten, van den anderen kant het kastenwezen.
Daar het Christendom slechts aanhangers vond bij de lagere
kasten, kwam het in minachting bij de hoogere. De meeste bekeeringen geschiedden gedwongen of uit voordeel. Dikwijls werd
zonder onderricht gedoopt en bemoeide men zich verder niet met
de bekeerden. (Schmidlin, 236, 237).
In 1511 werd M a I a k k a veroverd; er werden kerken gebouwd,
doch de bevolking bleef mohammedaansch. In het gevolg der
Portugeesche veroveraars kwamen de Franciscanen op Ce y Ion
( 1517), waar zij een college tot vorming van inlandsche priesters
oprichtten; op Cel e bes (1525), waar zij eerst tegen het midden
der eeuw, mede door den ijver van een koopman, vorderingen
maakten en op de Mol u k ken 1, waar P. Andreas veel bekeeringen
maakte (Ternate) en kooplieden een vruchtbaar apostolaat uitoefenden.
Op de Ph i I i P P ij n en 2 plantte Fernando Magelhaens het kruis
( 1521 ). Hij liet de afgodsbeelden verbranden en door zijn kapelaan velen doopen, gaf zelf onderricht, maar werd ten slotte
vermoord door de inboorlingen, die weer afvielen.
4°. Ging de missioneering in Afrika en Azië van Portugal uit,
in Amerika 3 is dit het werk van Spanje geweest, behalve in
Brazilië, wat aan Portugal behoorde. In tegenstelling met beide
eerste werelddeelen, werd in Amerika door de Spaansche kolonisten het Europeesche element veel sterker, dat de inboorlingen
deels verdrong, deels onderwierp. Evenmin als in Azië had ook
1 S. S tok man, De Missies der Minderbroeders op de Molukken, Celebes
en Sangike in de 16e en 17e eeuw, Coll. Franc. Neerl. II (1931) 499. 2 F. M 0 n t a I ban. Das spanische Patronat und die Eroberung der Philippinen,
Fr. 1930. - 3 R. St rei t - J. Din cl i n 9 e r, Bibl. Missionum 11. Die Amerikanische Missionsliteratur von 1493-1699; V, von 1700-1909, Aken 1924/31.
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hier het missiewerk aanvankelijk veel succes wegens gebrek aan
methode (overdracht van Spaanse he toestanden op Amerika),
organisatie. goede werkkrachten. door het wangedrag der kolo~
nisten, door te enge verbinding met den staat, die de missie wel
steunde. doch te veel vereenzelvigde met de verovering. Iedere
.. conquistador" was tegelijk missiepionier. doch iedere missionaris
was ook een bondgenoot van de Spaansche kroon. De Indianen
vatten daarom een afschuw op voor den godsdienst hunner over~
weldigers. (Schmidlin. 289).
Columbus 1 (1436-1506). gedreven niet het minst door de
missie~idee. bereikte in 1492 het eilandje. door hem S. Salvador
genoemd. daarna Cuba en Haiti (Hispaniola). op zijn tweede reis
de Karibische eilanden. op de derde (1498-1500) T rinidad en de
monding van den Orinoco (Zuid~Amerika). op de vierde (I 502~04)
de kusten van Midden~Amerika. - Intusschen had Cabral voor
Portugal Brazilië ontdekt (1500). Op zijn tweede reis was Colum~
bus vergezeld door Boil. van de orde der Minimi. als overste der
missie. die wegens oneenigheid terugkeerde. In de eerste jaren
waren het vooral Franciscanen. die vanuit Hispaniola de
A n t i I I e n missioneerden; van daaruit sedert 151 look de Dominicanen 2; sinds 151 I is daar dan ook reeds een hierarchische
organisatie. De resultaten waren niet groot. vooral omdat de
missionarissen de taal niet kenden en wegens het wreede gedrag
der kolonisten ten opzichte der IndIanen. die bijna werden uit~
geroeid. Vanaf hun komst kwamen de Dominicanen op voor de
rechten der inboorlingen. wat hen echter in conflict met de kolo~
nisten bracht. Op de kust van Ven e z u e I a werd het werk der
Dominicanen herhaaldelijk door het optreden der kolonisten ten
gronde gericht. Beter ging het aan de Noord-Westkust van het
continent. waar in 1519 het bisdom Panama ontstond. en in
1534 Ca r tag e n a. Overal richtten de Dominicanen kloosters en
scholen op. In Col u m b i ë werkten naast de Dominicanen later
andere orden. Met de ontdekkingsreizen. die de Spanjaarden dieper
in Zuid-Amerika voerden. werd het missiewerk uitgebreid: zoo
in Ecu a dor. waar de Franciscaner-broeder Jodocus Rycke veel
1 H. V i g n a u d. Histoire critique de la grande entreprise de Christophe
Colomb. 2 v. P. 1911; Le vrai Christ. Colomb et la légende. P. 1922. J. Bertrand. Histoire de J'Amerique espagnole. 2 v. P. 1929. 2 P. Man don net. Les Dominicains et la découverte de J'Amérique, P. 1893.
- Roz e. Les Dominicains en Amérique. 1878. - Gut ier r e z. Fray B. de
las Casas. sus tiempos y su apostolado. Madr. 1878. - F. Ma c Nut t.
B. d. 1. c.. La. 1909. - M. B rio n. B. d. I. c.. P. 1927.
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voor de ontwikkeling der Indianen deed. en in Per u 1 (veroverd
door Pizarro. 1527). waar veel wreedheid en onrecht gepleegd.
doch ook met heldenmoed onder de Inca's gewerkt werd door
Dominicanen. Franciscanen. Mercedariërs en Augustijnen en reeds
in 1550 een hierarchie gevestigd was. in C h i 1i 2 en de P I a t a~
I a n den 3 (Schmidlin 300-310).
De Azteken in Me x i c 0 4 of Nieuw Spanje hadden een
bloeiende cultuur en een relatief hoog er staanden. ofschoon door
menschenoffers en andere gruwelen onteerden godsdienst; door
hun tradities en profeten waren zij volgens verschillende missio~
narissen meer voor het Christendom gedisponeerd. Een feit is.
dat toen Cortez in 1519 het land veroverde. de Mercedariër
Olmedo reeds verschillenden doopte. Cortez zelf vatte zijn onder~
neming in de eerste plaats als een apostolaat op en predikte tegen
de afgoden. In 1523 kwamen de eerste Franciscanen. drie Belgen.
spoedig door andere gevolgd. Zij leerden de taal en brachten den
Mexicanen den godsdienst in hun eigen beeldschrift bij. Door den
luister der godsdienstige plechtigheden. muziek vooral. trokken zij
de menschen en hun heilig leven won de harten. Cortez zond hun
de zonen en dochters der grooten ten onderricht. die ijverige
propagandisten werden. Binnen eenige jaren vinden wij hier een
massabekeering zonder weerga; tot 1540 zouden er door de
Franciscanen alleen over de 9 millioen gedoopt zijn; er zullen wel
veel oppervlakkige bekeeringen onder geweest zijn. doch als geheel
was het Christendom der Indianen toch wel oprecht. Sedert 1526
kwamen ook Dominicanen. die zeer systematisch werkten. later
Augustijnen. In 1527 werden de bisdommen Mexico (Francis~
canen) en Tlaskala (Dominicanen) opgericht en kort daarop
meerdere andere. met eigen kerken. scholen. hospitalen enz.
(Schmidlin 332-344).
In Bra z i I i ë werkten Franciscanen. met veel ijver. doch zonder
groote resultaten wegens het optreden der Por t u g e e zen.
5°. Het geheele missiewerk steunde (ook in lateren tijd) op de
twee groote koloniale mogendheden. Spanje en Portuga1 5 • Door
1 A n 9 u I o. La Orden de S. Domingo en el Peru. - 2 Lag 0 s. Historia de las
Misiones de Chillan. 1908. - V. Mat u r a v a. Historia de los Agustinos en
Chile. Santiago 1903. - G a zuIl a. Los primeras Mercedarios en Chile,
Santiago 1918. - 3 Ot e r o. La Orden franciscana en el Tucuman y el Plata,
1905. - 4 M. Cuevas. Historia de la Iglesia en Mexico 1511-1910. 5 v. El
Paso (Texas), 3 1928.
5 R. R i c a r d. Etudes et Documents pour l'histoire missionnaire de I'Espagne
et du Portugal, Leuven 1930.
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het feit reeds hunner ontdekkingen was de Kerk op hun mede~
werking aangewezen en des te gereeder werd deze steun gezocht
en aanvaard. omdat de gedachte aan geloofsverbreiding onaf~
scheidelijk verbonden was aan de veroveringstochten van beide
door en door katholieke volkeren. Al werkte de gewinzucht als een
krachtig motief. toch was. vooral in de eerste tijden. het uitvaren
onder een met het kruis gemerkten standaard geen ledig symbool.
Ook door de overdracht van de ontdekte gebieden aan beide landen
door de Pausen. met de uitdrukkelijke verplichting er het geloof te
verkondigen en door het hun verleende patronaatsrecht werd de
missioneering met de verovering zoo nauw mogelijk verbonden.
Als plaatsbekleeders van Christus. belast met de taak den
heidenen het Evangelie te verkondigen en steunende op middel~
eeuwsche opvattingen van hun direkte macht over het tijdelijke.
hebben de Pausen aan de ontdekkers de nieuw ontdekte en ver~
overde landen geschonken. met de uitdrukkelijke verplichting er
het geloof te prediken. Reeds in 1418. toen de zoon van Jan I van
Portugal. Hendrik de Zeevaarder. het plan had opgevat tot ver~
overing van Noord~Afrika's Westkust. waarbij ook de bekeering
der Negers beoogd werd. wees P. Martinus V hem. als grootmeester
der Christus~orde (een Portugeesche geestelijke ridderorde). van
te voren deze gebieden als eigendom toe. P. Eugenius IV (1431).
P. Nicolaas V (1455). P. Sixtus IV (1481) verzekerden het bezits~
recht van de veroverde en nog te veroveren gebieden vanaf W est~
Afrika tot de Indische kusten aan de Portugeesche kroon:
niemand. tenzij met Portugeesche schepen. mocht naar deze landen
varen. Als contrapraestatie van dit veroverings~ en handels~
monopolie werd van Portugal gevraagd de organiseering en
financieering der missie (geestelijken zenden en onderhouden.
kerken enz. oprichten). Toen Portugal met een beroep op deze
pauselijke privilegiën Spanje het bezit van West~lndië betwistte.
vroegen de Spaansche vorsten Ferdinand en Isabella een uitspraak
van P. Alexander VI. die 3 bullen uitvaardigde (1493): de
eene schonk de in Amerika ontdekte landen met het handels~
monopolie aan de Spaansche kroon. met de Uitdrukkelijke opdracht
en de formeele verplichting. de bewoners tot aanname van het
Christendom te bewegen en missionarissen te zenden: een andere
trok de zg. Demarcatielijn: (§ 146. 7°).
Bovendien werd het patronaatsrecht 1 (de uitsluitende juris~
1 E. HuIl. Bombay Mission-History with a special study of the Padroado
Question. Bombay 1927.
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dictie. benoeming van bisschoppen enz.). dat vroeger practisch
reeds bestaan had. formeel geschonken aan Spanje en Portugal
over hun koloniaal gebied. resp. door Julius 11 (1508) en Leo X
(1514).
De uitspraak van Alexander VI en de patronaatstitels werden
ook door de andere landen erkend; in de juridische literatuur van
dien tijd beroept men er zich op en zij hebben veel bloedvergieten
voorkomen. De pauselijke overdracht met de missieclausule gold
bij velen ook als de rechtmatige titel voor koloniaal bezit 1. Ook
toen is door de theologen natuurlijk reeds zeer uitvoerig de thans
nog niet opgeloste vraag besproken. met welk recht een mogendheid vreemde. zij het dan ook barbaarsehe. volkeren aan haar
macht mag onderwerpen; de Spaansche regeering liet haar bij de
inbezitname van de overzeese he gewesten in Amerika expres
onderzoeken. Verschillende (o.a. Major. Soto. Suarez) meenen.
dat de bekeering der heidensche volkeren het noodzakelijk maakt
hen politiek te onderwerpen; krachtens goddelijk en pauselijk
gebod moeten de christelijke staten hun het geloof verkondigen.
wat zij niet kunnen doen. als zij die volkeren niet aan zich onderworpen hebben. Anderen (o.a. Vittoria) gaan niet zoover : alleen
als die volkeren de missionarissen niet willen aanhooren. moeten
zij daartoe gedwongen en desnoods onderworpen worden.
(Schmidlin. 211-213).
Met het patronaatsrecht werd een geweldige macht aan beide
landen geschonken: zij konden alle vreemde missionarissen den
toegang weigeren en zoo hun exclusieven invloed bewaren. Toch
hebben de Pausen hier goed gezien: daardoor werd ook het
Protestantisme twee eeuwen lang uit de Portugeesche en Spaansche
koloniën geweerd en vooral: beide landen hebben als contrapraestatie de geweldige sommen geleverd. die voor dit grootsche
missiewerk noodig waren en die anders nooit hadden kunnen
worden opgebracht. In het algemeen zijn de regeeringen van
Spanje en Portugal haar verplichtingen goed nagekomen; de
misstanden zijn meestal de schuld van de ambtenaren. De missionarissen behoefden zich niet met bedelbrieven tot de milddadige
Christenen van andere landen te richten; altijd werd ruimschoots
geld gegeven voor kerken. scholen. het onderhoud der geestelijken.
Toch had het systeem ook zijn nadeel en. De Kerk geraakte in te
groote afhankelijkheid van den staat; de bekeering werd te dik1

F. Tu mme r s. Het vraagstuk der koloniale verhouding. Stud. 113 (1930).91.
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wijls een gewelddadige: het missiewerk zelf liep soms gevaar
voor verovering en uitbuiting dienstbaar gemaakt en daardoor
te veel gematerialiseerd te worden: de krachten uit eigen land.
met uitsluiting van andere. waren onvoldoende. Het meest
echter heeft de missie geleden door de uitbuiting en de wreedheid
der kolonisten. waartegen de regeeringen dikwijls genoeg. doch
zonder veel succes maatregelen namen. Sommige missionarissen
hebben zich daarbij neergelegd. maar ook vele hebben zich er
onverschrokken tegen verzet en de inboorlingen uit alle kracht
beschermd.
6°. Ook de slavenhandel 1 werpt op de volgende eeuwen een
donkere schaduw. De slavernij was in het christelijk Europa bijna
verdwenen. toen zij onder invloed der Saracenen weer opkwam.
Deze hielden en maakten slaven onder de Christenen. terwijl de
Christenen. vooral in Spanje en Portugal. op hun beurt Mooren
tot slaven maakten. Als titels. waarop iemand in slavernij kan
geraken. gaven de wetten aan: het oorlogsrecht, een rechterlijke
veroordeeling ten gevolge van zware misdrijven. geboorte, koop
of verkoop. De Portugeezen begonnen echter ook uit de door hen
veroverde Canarische eilanden slaven weg te voeren, ondanks
herhaaldelijk protest der bisschoppen. Toen na de verdrijving der
Mooren uit Spanje en Portugal daar arbeidskrachten te kort
kwamen, nam de slavenhandel (uit Afrika, Senegal) toe. doch
vooral na de ontdekking van Amerika: de tegenstand der
missionarissen baatte niets.
Ook Columbus paste het krijgsrecht om slaven te maken, toe.
tenminste op de menschenetende Kariben, van wie transporten
naar Sevilla gezonden werden, wat echter door koningin Isabella
verboden werd. Toch kwam hij op voor de natuurlijke rechten der
Indianen, waardoor hij in conflict kwam met zijn eigen mannen.
Een gedeelte scheidde zich af en bracht de Indianen in slavernij:
Columbus kon de eenheid slechts herstellen door de invoering van
het commende~ en verdeelingssysteem (repartimiento), d.i. de
Indianen~hoofden moesten den kolonisten een aantal onbetaalde
werkkrachten ter beschikking stellen. Vanaf hun komst traden de
Dominicanen krachtig op voor de rechten der inboorlingen. die
ook onder het commendesysteem practisch slaven waren: vooral
1 Mar g raf, Die Kirche u. die Skiaverei seit der Entdeckung Amerikas.
Tüb. 1865. - P. A II a r d, Esclavage, D. Ap. I. - P. Rin c h 0 n, La traite
et l'esclavage des Congolais par les Européens, Br. 1929.
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de latere Dominicaan Bartholomeus de las Casas (t 1566) was
onvermoeid in Amerika. Spanje en bij den H. Stoel werkzaam
voor de bescherming der Indianen en later tegen den slavenhandel.
Daar de Indianen voor den zwaren mijnarbeid niet geschikt waren.
begon men al vroeg met den invoer van Negerslaven uit Afrika.
Wel werd dit verboden door kard. Ximenes (1516). die ook voor
de Indianen gunstige maatregelen getroffen had. doch van den
jeugdigen Karel V wist men uitgebreide toestemming te verkrijgen.
Nu begon de gruwelijke slavenhandel. door overeenkomsten met
de regeeringen geregeld. waarbij naar schatting in den loop van
3 eeuwen ongeveer 40 millioen Negers uit hun vaderland wegge~
sleept en naar Amerika gevoerd werden. waaraan alle koloniale
mogendheden. vooral Engeland. deelnamen. en die eerst in het
begin der 1ge eeuw door de meeste regeeringen officieel. pas later
feitelijk is afgeschaft. Aanvankelijk hebben enkele theologen de
slavernij verdedigd als een rechtmatige straf voor afgodendienst
en andere tegennatuurlijke zonden; doch Paulus III verbood in
een bulle van 2 Juni 1537 absoluut de slavernij. niet alleen van
Indianen. ..doch van menschen van ieder ras. en niet alleen van
bekeerden tot het Christendom. doch ook van hen. die leven buiten
het Christelijk geloof". en verklaarde alles nietig. wat in strijd
met deze bulle zou geschieden. Urbanus VIII scherpte de bulle
opnieuw in en sprak de excommunicatie uit over ieder. die het
wagen zou een Indiaan. christen of niet. tot slaaf te maken (1639);
ook Benedictus XIV veroordeelde de slavernij (1741). De Kerk
stond echter aanvankelijk vrijwel machteloos. Spanje schijnt na
het verbod van Urbanus VIII een tijdlang den officieelen slaven~
handel gestaakt te hebben. Doch uit de koloniën kwam .verzet; in
Brazilië bv. werden de Jezuieten. die de bepalingen van Urbanus
wilden doorvoeren. gemolesteerd. De Kerk kon alleen trachten het
lot der ongelukkigen te verzachten en hen te bekeeren.
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1°. Het verval der Kerk en het Protestantisme moesten ook het
missiewerk belemmeren. ofschoon het niet onderbroken werd. daar
het vooral uitging van Spanje en Portugal. waar het verval niet
zoo groot was en het Protestantisme het kerkelijk leven niet ver~
stoorde. Doch als de Kerk zich zelf begint te hervormen. uit zich
haar levenskracht ook in een nieuwe grootsche missieactie in
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andere werelddeelen. waardoor zij eenigermate de verliezen herstelt. die zij in Europa geleden heeft.
De krachten en materieele middelen worden gedurende de eerstvolgende eeuwen nog bijna geheel door Spanje en Portugal
geleverd. doch de leiding begint langzamerhand van Rome uit te
gaan. Te beginnen met Paulus 111 steunen de Pausen de missie en
de orden. die er zich aan wijden. zij grijpen op verschillende
punten in. zooals bv. Paulus 111 door zijn verbod van de slavernij,
Pius V door de Indianen te beschermen. Gregorius XIII door de
hierarchie uit te bouwen. Pius V stichtte twee congregaties van
kardinalen tot uitbreiding des geloofs. de eene voor protestantsche
landen. de andere voor de overzeesche gebieden; Gregorius eene
voor de Oosterschen. Clemens VIII een missiecongregatie. die in
naam en wezen aan de latere Propaganda doet denken. Doch de
eigenlijke centrale organisatie van het missiewezen begon. toen
Gregorius XV in 1622 de Congregatio de propaganda fide 1
oprichtte. bestaande uit 13 kardinalen. 2 prelaten en een secretaris.
Totdusver waren de krachten te veel versnipperd; de verschillende
missieorden stonden naast. soms tegenover elkander; het patronaatsrecht bracht de politiek en daarmee misstanden in de missies.
Het doel van de Propaganda was. het missiewezen meer één en
meer kerkelijk te maken. door het zoo mogelijk geheel onder de
centrale leiding te stellen van den H. Stoel en het te gelijkertijd
aan den staats~ en leekeninvloed te onttrekken. Daarom moest zij
alle missionarissen uitzenden en toezicht over hen houden. de
missiegebieden verdeelen. de wijze van missioneering regelen.
Toch heeft het eeuwen geduurd. voor dit alles geheel doorgevoerd
kon worden. vooral om den tegenstand van Spanje en Portugal.
die hun met het patronaatsrecht verbonden invloed op de kolonies
niet wilden prijsgeven. zich (vooral Portugal) verzetten tegen het
zenden van missionarissen van andere nationaliteit enz. Voorloopig beperkte zich daarom de werkkring der Propaganda vooral
tot protestantsche landen en de Oostersche Kerken. (Pastor XIII.
100-106). In 1626 werd aan de Propaganda een eigen polyglotte
drukkerij opgericht. die in de 18e eeuw een onovertroffen capaciteit (drukken in het alphabet van 44 vreemde talen) bereikte.
1 O. M e ye r. Die Propaganda. ihre Provinzen u. ihr Recht. 2 Bde Göttingen
1852. - K. Pi epe r. Die Propaganda. Ihre Entstehung u. religiöse Bedeutung.
Aken 1922. - Pas tor XII. 100. - J. Kie ij nt jen s. De Congregatie ..de
proganda fide". Het Missiewerk 13 (1931) 34; Urbanus VIII en de Propaganda.
t. a. p. 142.
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Urbanus VIII stichtte in 1627 het Collegium Urbanum de propaganda fide tot opleiding van missionarissen.
Naast de oude orden namen ook de nieuwe aan het missiewerk
deel. de Capucijnen en vooral de Jezuieten 1. De Societeit. die
immers mede uit een drang naar de bekeering van ongeloovigen
gegroeid was. heeft dit eerste ideaal van Ignatius als een wezenselement bewaard; door haar accommodatievermogen en straffe
organisatie was zij er bijzonder geschikt voor en door de vierde
gelofte harer professen bood zij zich daarvoor als het ware aan
den Paus aan. Nog tijdens het leven van den stichter waren de
leden reeds in alle ontdekte werelddeelen werkzaam. "Zij predikten in talen. waarvan geen Europeaan iets verstond" (Macauly).
2°. Azië. a. In 1539 wendde Jan 111 van Portugal te Rome
pogingen aan om leden van het nieuwe gezelschap van Ignatius
voor Indië te verkrijgen. Rodriguez en Franciscus Xaverius 2 vertrokken in 1540 naar Lissabon. waar Rodriguez achterbleef om
daar te werken. terwijl Xaverius als apostolisch nuntius naar Goa
uitzeilde (1541). Franciscus was in 1506 uit een. adellijke. doch
verarmde Baskische familie van Navarre geboren. Te Parijs. waar
hij als student der theologie tegelijk de philosophie aan de Sorbonne
doceerde. was hij in een min of meer lutheraniseerenden kring
gekomen. doch door Ignatius geheel voor den dienst van God
gewonnen. Zijn ontwikkeling. bekwaamheid en heldhaftige energie.
zijn persoonlijke innemendheid. doch vooral zijn Paulinische
zielenijver maakten hem bijzonder geschikt voor het missiewerk;
hij is de eigenlijke pionier van het Christendom niet alleen in Indië.
doch in geheel Oost-Azië. Eerst werkte hij eenige maanden te Goa
onder de kolonisten en de zeer oppervlakkig bekeerde inboorlingen;
daarna drie jaar onder de inboorlingen van de West- en Oostkust van Zuid-Indië (de Visscherskust. aan Kaap Comorin.
Travancore). onder groote moeilijkheden. doch met veel vrucht.
Van Malakka ging hij einde 1545 naar de Molukken (Ternate);
hij predikte er onder de kolonisten en inboorlingen en stelde voor
dezen een korten katechismus samen (1546-47) . Van Malakka
trok hij in 1549. door de Portugeezen met geschenken voor den
"koning" voorzien. naar Japan. waar het Boeddhisme een groot
1 A. H u 0 n der. Der hl. Ign. von Loyola u. der Missionsberuf der Ges. Jesu.
Aken 1923. - 2 Monumenta Xaveriana. 2 t. Madrid 1900/12 (Mon. Hist. Soc.
Jesu). - W. van Ni e uwe n hof f. Leven en brieven van den H. Fr. Xav .•
Amst. 1895. - L. Cr 0 s. St. François de Xavier. 2 v. Toulouse-P. 1900. A. B rou. St. Fr. Xavier. 2 v. P. 2 1922. - G. Sc h u r ham mer. Der
hl. Franz Xaver. Fr. 1925.
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beletsel voor de bekeering was; onder eindelooze opofferingen en
ontberingen wist hij toch een kern te vormen voor een later
bloeiende Christenheid. Provinciaal geworden van de pas opgerichte Indische provincie der Societeit, ging hij in 1551 naar Goa
terug, om vandaar naar China te vertrekken. Door de Portugeezen
tegengewerkt en verlaten, in het gezicht van China, stierf de
grootste apostel der moderne tijden, op het eiland Sancian, in een
ellendige visschershut, alleen met zijn Chineeschen tolk (3 Dec.
1552). - Xaverius verbleef overal te kort om intensief te werken.
Hij baande echter den weg, strooide het eerste zaad, stelde catechisten aan en zorgde, dat andere missionarissen na hem kwamen.
Veel bediscussieerd is de vraag over de door hem verrichte
wonderen (dooden-opwekkingen, gave der talen); van sommige
bestaan betrouwbare getuigen (Brou I. 209; 11, 430 vlg.; Schmidlin, 239). Het getal der door hem bekeerden is sterk overdreven:
volgens Brou (I. 428) zou hij aan de Visscherskust, Comorin en
Travancore 30.000 Christenen achtergelaten hebben, van wie
velen reeds vroeger gedoopt waren, op de Molukken 50.000, in
Japan 1500 à 2000; verdere gegevens ontbreken.
b. Voor-Indië. De medebroeders van Franciscus, onder wie
Gasper Berse 1 (uit Goes) een belangrijke figuur is, zetten zijn
werk voort, naast Dominicanen, Franciscanen, Carmelieten, Theatijnen, Fransche Capucijnen. In de provincie Goa hadden de
Jezuieten in 1619 15 huizen met 280 missionarissen. Er was ook
een inlandsche saeculiere clerus, in de colleges gevormd. Het
glanspunt vormde Goa, met in 1577 42.000 Christenen en 80
kerken; in 1557 was het tot aartsbisdom verheven met de suffragaanbisdommen Malakka en Kotsjin. Toch was de uitslag van
zooveel moeite niet bevredigend, zoowel om het zedeloos gedrag
en de uitbuiting der Portugeesche kolonisten, waarmee de Indiërs
den nieuwen godsdienst vereenzelvigden, als vooral wegens het
kastenwezen, dat zoo innig met het godsdienstig nationale leven
was verbonden. De missionarissen wilden het afschaffen, waardoor zij wel de lagere kasten, de Prang ui' s wonnen, doch tegelijk
de hoogere afstieten.
Een jonge Jezuiet, Robert de' Nobili2 (t 1656), een neef van
S. Bellarminus, die in 1607 te Madura aankwam, wees den weg tot
1 W. van Nieuwenhoff, Gaspar Berse, Rott. 1870. 2 J. Bertrand,
La Mission de Maduré, 3 v. P. 1847/54. - P. D a h men, Robert de Nobili,
Mr. 1924. - R. deN 0 bil i, Première Apologie, 1610. Texte inédit latin, traduit
et annoté par Ie P. P. Dahmen, P. 1931 .
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nieuwe en grootere successen. Hij maakte een zeer degelijke studie
van het TamuI. Telugu en Sanskrit (waarvan hij de eerste en
beroemde vorscher iS) en van de Indische philosophie en religie
en vestigde zich als een Europeesche sanyassi (asceet, leeraar ) in
de stadswijk der Brahmanen (de priesters en geleerden.). Hij wist
contact met hen te krijgen en verschillende Brahmanen en leden
der andere hoogere kasten te bekeeren; hij richtte zich geheel
naar hun sociale begrippen, scheidde zich dus zelf met zijn nieuwe
Christenen geheel van de andere af en tolereerde hun gebruiken,
in zoover zij niet met het Christendom in strijd waren (accommo ..
datiesysteem. 1 Dit alles wekte opzien, afkeuring, afgunst bij de
andere missionarissen. Ofschoon belasterd, veroordeeld, ge~
dwongen zijn systeem te staken, verplaatst, wist hij de rechtmatig~
heid zijner methode aan te toonen (Apologia), die door P. Gregorius XV onder eenige restricties erkend werd (1623) . Verder in
het binnenland werkend (Trichinopoli) kwam hij tot de vorming
van afzonderlijke missionarissen voor de lagere en hoogere kasten.
Het getal zijner bekeerlingen is overdreven, doch zal wel tegen de
30.000 bedragen hebben. Anderhalve eeuw werd zijn systeem in
Indië gevolgd, totdat overdrijving voerde tot verbod na den heftigen
en langdurigen ritenstrijd (§ 205, 3°).
Op de Malabarische kust hadden zich nog zg. Thomas ..
christenen 2 (die meenen af te stammen van door den apostel
Thomas bekeerde Christenen) gehandhaafd, doch met een vervallen geloofsleven en gedeeltelijk Nestoriaansch. In 1599 werden
zij met Rome geunieerd onder Latijnsche bisschoppen (160.000).
De ontevredenheid hierover van den inheemschen clerus en verzet
tegen de Jezuieten (sedert 1620) leidde tot een schisma van bijna
geheel het volk (I 653), dat later weer grootendeels werd bijgelegd.
- Pogingen om meer naar het Noorden en de binnenlanden van
Indië door te dringen, hadden geen succes.
c. Achter-Indië en Indonesië. In Malakka vond het Christendom
weinig volgelingen onder de inboorlingen. Omstreeks 1600 ont~
stonden vaste posten in Birma, Siam (waar vroeger verschillende
Dominicanen 3 als martelaren gevallen waren), Kambodscha.
1 A. Hu 0 n der, Der Europäismus im Missionsbetrieb, Aken 1921. Autour
du problème de l'adaptation, Leuv. 1926. - 2 J. Pan i i kar a n, Christianity in
Malabar with special reference to the St. Thomas Christians of the Syro-Malabar
rite, (Orientalia Christiana VI. 2) R. 1926. - 3 A. Ma ri e, Les missions
Dominicaines dans I'Extrème Orient, 2 v. P. 1865. - Los Dominicos en el
Extremo Oriente, 1916.
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Bloeiend waren vooral de missies in Tonking (350.000 in 1663) en
Kochinchina (Franciscanen, later Jezuieten).
Op Ceylon 1 werkten met succes Franciscanen en later Jezuieten,
wier missies later door de Hollanders te lijden hadden.
In onze Oost 2 werkten met goed gevolg Franciscanen op
Celebes, Borneo, Sumatra, Java; op de Molukken na Franciscus
Xaverius de Jezuieten (in 1569 reeds 80.000 gedoopten), Dominicanen op Solor (50.000 Christenen), Timor en Flores (27.000
Christenen). Na de verdringing der Portugeezen door de Hollanders geraakten ook deze missies in verval. (Schmidlin, 254).
Op de Philippijnen 3 (onder Spanje) werkten eerst de Augustijnen, later ook de andere orden; Spanje schonk rijken steun. Het
getal Christenen bedroeg in 1625 omstr. 2 millioen; er was een
inlandsche clerus. Manilla was sedert 1595 aartsbisdom met 3 suffragaanbisdommen. Van de Philippijnen gingen missionarissen
naar Oost-Indië en China.
d. In Japan 4 zetten de Jezuieten het werk van S. Franciscus
voort met een schitterend en uitslag, des te opmerkelijker, omdat de
missie er, evenmin als in China, op een wereldlijke macht steunde.
In 1614 telden hun missies omstreeks 750.000 Christenen, die
van andere orden 250.000, onder wie velen van de hoogere standen
en van een voortreffelijk gehalte; het Christendom had nog voortgang gemaakt tijdens de zoo nu en dan oplaaiende vervolging.
Talrijk waren de scholen, colleges en ziekenhuizen. Doch het getal
der Europeesche priesters was te gering (63 Jezuieten in het begin
der 17e eeuw op zooveel honderdduizenden Christenen) en vooral
is het te betreuren, dat geen inlandsche clerus gevormd werd (tot
1614 slechts 14, 7 Jezuieten en 7 saeculieren), ofschoon er wel vele
1

P. Pi e ris and M. Fit zie r, Ceylon and Portugal I. Kings and Christians
G. Schurhammer u. E. Voretsch, Ceylon

(1539-1552), Lz. 1927. 1539-1552, Lz. 1928.

2 B. V i s ser, De kath. Missie van Indonesië. I. Onder Portugeesch-Spaansche
vlag, Amst. 1928. - C. W e s s els, De geschiedenis der R. K. Missie in
Amboina 1546-1605, Nijm.-Utr. 1926. - S. St 0 kma n, De eerste missionarissen van Borneo, H. T. 7 (1928), 347. - 3 Del g a d 0, Hist. genera!
sacroprofana de las islas Philippinas, 1892. - Fe rna n d 0 - F 0 n sec a.
4 L.
Historia de los PP. Dominicos en las Islas Filipinas, 1870-72. Del p I ace, Le Catholicisme au Japon (1540-1660), 2 v. Br. 1908-10. O. Ca r r y, A history of Christianity in Japan, 2 v. Lo. 1909. H
H aa aa s, Gesch.
Gesch. des
des Christentums
Christentums in Japan
Japan 1-11, B. 1902-04. - H. B ö h I e n,
Die Franziskaner in Japan, Trier 1912. - G. Gor ris, Onderzoek naar de
kruisvertrapping in Japan door de Hollanders, H. T. 7 (1928), 1. - G.
Sc h u r ham mer, Das kirchliche Sprachproblem in der japanischen Jesuitenmission des 16. u. 17. Jahrh., Tokyo 1928. - D. Sc h i lli n g, Das Schulwesen
der Jesuiten in Japan (1551-1614), Mr. 1931.
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goed onderrichte inlandsche catechisten waren. Een ongehoord
scherpe. steeds toenemende vervolging. heeft alles vernietigd. De
oorzaken waren het drijven der Japansche bonzen. die zich in
hun bestaan bedreigd zagen. nationale gevoeligheid en vrees
voor vreemde overheersching. nu en dan aangewakkerd door
onvoorzichtige uitlatingen van missionarissen. alsof zij de weg~
bereiders van Spaansche en Portugeesche veroveraars waren. het
stoken van Hollandsche en Engelsche Calvinisten. De Japansche
Taikosama Hideyoshi (1582-98) was het Christendom niet gunstig
gezind; de vervolging was meer plaatselijk; in 1597 stierven 6
Franciscanen. 3 Japansche Jezuieten en 17 Christenen den martel~
dood. Daifusama (1598-1616) was aanvankelijk verdraagzaam.
doch een hevige vervolging brak uit in 1614. die na tijdelijke onder~
brekingen steeds toenam. De wreedste martelingen werden toe~
gepast om de Christenen tot afval te brengen. van wie de meesten
echter heldhaftig den dood ondergingen. In 1637 kwamen de
Christenen in Arima tot een opstand. die eindigde met een slachting
van 35.000 menschen; de Hollanders hadden kanonnen aan de
Japansche overweldigers geleend. In streken. waar men vermoedde.
dat nog Christenen waren. moesten de bewoners jaarlijks. in tegen~
woordigheid van staatsbeambten. eenige opzettelijk daartoe ver~
vaardigde kruis~ en heiligenbeelden vertreden. als waarborg dat
zij geen Christenen waren (J efumi~ceremonie. kruistreden ). Een
stam van 50.000 Christenen. zonder priesters. is nog tot op onzen
tijd blijven bestaan. In 1637 werd de toegang tot het land aan alle
vreemdelingen verboden. wat twee eeuwen duurde; alleen de
Hollanders mochten eens in het jaar met eenige schepen te Nanga~
zaki komen. Het is niet waar. zooals dikwijls beweerd is. dat zij
zich daartoe aan het Jefumi moesten onderwerpen.
e. In het streng gesloten China 1 trachtten na Xaverius Jezuieten
door te dringen. alsook Franciscanen en Dominicanen. doch eerst
1 R. St rei t - J. Din din 9 e r, Bib!. Miss. VII. Die Missionslit. Chinas
von 1700-1799, Aken 1931. - Gesehiehte der kath. Missionen im Kaiserreiche
China, 2 Bde W. 1845. - E. Hu e, Hist. du christianisme en Chine, 1857. Gen til e, Memorie di un Missionario Domenicano nella China I. R. 1887. H. A u f der Hei d e, Missiongesch. Chinas u. seiner Nebenländer, Steyl 1897. A. Th 0 m a s, Hist. de la Mission de Pékin depuis les origines jusqu'à l'arrivée
des Lazaristes, P. 1923. - J. de la Servière, Les ancien nes missions de la
Congr. de Jésus en Chine, Changhcei 1924. - A. Ri c c i - R i e a r d i, Il Padre
Rieci S. J. e la sua missione en China, Flor. 1910. - P. Ta e e h i Ven t u r i,
Opere storiehe del P. Rieci, 2 v. Maeerata 1911/13. - O. M a a s, Die Wiederöffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit, Mr. 1926. - J. Ri e e i,
Hierarehia franeiscana in Sinis 1307-1928, Wuehang 1929. - B. Bie rba u m.
Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China, Mr. 1927.

442

§ 191. Opbloei en organisatie van de missies.
in 1582 wisten drie Jezuieten er zich blijvend te vestigen. onder
wie de Italiaan Ricci, die het accommodatiesysteem toepastte. Als
bonze gekleed. zich uitgevende voor geletterde en mandarijn.
doorgedrongen in het systeem van Confucius en in de Chineesche
cultuur. toegeefelijk ook voor de Chineesche gebruiken (cultus der
voorvaderen. burgerlijke vereering van Confucius) • indruk
makend door zijn wijsgeerige en vooral door zijn mathematische
en technische kennis. slaagde hij er in. schoon onder groote moei~
lijkheden. het Christendom ingang te doen vinden en ook eenige
mandarijnen te bekeeren (Canton. Nanking). In 1601 werd hij
door den keizer naar Peking geroepen en stierf hoog in aanzien
(1610). Eveneens beroemd is de Duitsche Jezuiet Adam Schalt.
wiens mathematisch~astronomische kennis door den keizer voor
een kalenderhervorming benut werd. Ook onder de nieuwe
dynastie der Mandschu's wist hij zich te handhaven; in 1657 werd
hij directeur van het mathematisch tribunaal en astronomisch
bureau. welke positie hij ten gunste van het Christendom wist te
gebruiken. Ondanks vervolgingen in 1605 en 1616 bedroeg het
aantal Christenen 30.000 in 1617. 150.000 in 1650, 257.000 in 1664.
Nadat het missiemonopolie der Jezuieten. (dat zij ook in Japan
bezeten hadden). door P. Urbanus VIII voorgoed was opgeheven.
kwamen na 1630 ook Franciscanen en Dominicanen. Deze waren
(evenals een deel der Jezuieten) tegen het accomodatie~systeem,
predikten openlijk en scherp tegen de Chineesche gebruiken en
werden daarom in 1638 als rustverstoorders verbannen. om later
weer terug te keeren. Zij wendden zich tot Rome. dat sommige
Jezuietenpraktijken veroordeelde. waarmee de rampzalige riten~
strijd begon (Schmidlin. 265-75).
3°. Afrika 1 was een missiegebied der Portugeezen. In den
Con g 0 mislukte een ]ezuietenmissie; het bisdom San Salva dor
bleef nog tot 1626 bezet, doch bij gebrek aan priesters verviel het
Christendom; vanaf 1650 arbeidden er zegenrijk. ofschoon door
Portugal tegengewerkt. ltaliaansche Capucijnen. Ook in A n g 0 I a
(1596 bisdom) en in G u in e a kwamen Jezuieten; omstr. het
midden der 17e eeuw Spaan sc he Capucijnen in Sen ega m b i ë.
Sierra Leone. Benin. Pas in 1560 begon in Mozambique
de eigenlijke missie door Jezuieten. bemoeilijkt door de Moslims.
terwijl een Portugeesche strafexpeditie nog meer verbittering
1

K ü I b. Die Reisen der Missionäre nach Afrika vom 16. bis z. 18. Jhrh .•

Rgb. 1861.
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wekte; zij drongen door tot onder de Kaffers. Dominicanen
werkten tot in de Go u d b erg en, Augustijnen in Mom bas a
en Melinde (Schmidlin, 227). In 1612 was Afrika's Oostkus t 1 van Goa afgescheiden, doch de missie kwam niet tot bloei,
evenmin als op Madagascar. In Aethiopië 2 werkten
Franciscanen.
4°. Amerika. Naarmate het Spaansch koloniaal bezit zich uitbreidde, groeide, in eng verband daarmee, de missie. In 1632 waren
in de Spaansche kolonies 6 kerkelijke provincies met 32 bisdommen. De staat had 70.000 kerken laten bouwen en meer dan
10.000 missionarissen den overtocht en blijvend onderhoud
geschonken. De Franciscanen hadden in 1587 11 Amerikaansche
provincies met 200 conventen (Freitag 315). Ondanks verschillende misstanden heeft Spanje ook voor de cultuur dezer landen
veel gedaan en er zijn stempel op gedrukt.
a. Op de groote Antillen ging ondanks de pogingen van las
Casas de inheemsche bevolking haar ondergang tegemoet. Toen
omstr. 1600 ook de Jezuieten in West-Indië kwamen, bestond hun
voornaamste taak niet meer in de bekeering der Indianen, doch
van ingevoerde Negers. wat met succes geschiedde. Op Cuba
hadden de Dominicanen een universiteit. De kleine Antillen werden
met goed gevolg bewerkt door Fransche missionarissen, sedert zij
in 1625 onder Franschen invloed gekomen waren. In de Engelsche,
Deensche en Hollandsche bezittingen in West-Indië kon door
katholieke missionarissen weinig worden gedaan.
b. Spaansch-Zuid-Amerika. In Ven e z u e I a 3 droeg het missiewerk eerst vruchten sedert de tweede helft der 17e eeuw. Buitengewoon zegenrijk werkten de Dominicanen in Nieuw-Granada
(C 0 I u mb i ë; aartsbisdom Santa Fe de Bogota met universiteit;
vooral S. L u i s Be r tra n d, 1562-69). Later kwamen andere
orden. Te Cartagena werkte S. Petrus Claver S.J.4 (t 1654)
heldhaftig 40 jaar lang onder de Negerslaven, van wie hij 300.000
doopte. Het geheele land werd christelijk. In Per u werd een
groote werkkracht ontwikkeld door den derden a. b. van Lima,
S. T u rib i u s 5 (t 1606; S. Rosa van Lima, dominicaansche
1 K i I ge r, Die erste Mission unter den Bantustämmen Ostafrikas, Mr. 1917.
- 2 T. Som i 9 I i, Etiopia francescana nei documenti dei s. 17-18. I. Quaracchi
1928. - J. Co u I b e a u x, Histoire politique et religieuse de l'Abyssinie I-lIl.
P. 1929. - 3 N. N a var r 0, Anales ecclesiasticos Venezolanos. Caracas 1929.
4 Biogr.: F. Höver, DüImen 21905; J. Charruau, P. 1914; G. Ledos,
P. 1923. - 5 B é ren 9 ier, Vie de S. Turibe, Poitiers 1872.
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tertiaris. t 161 7 ) . In C h i I i1 en op de P I a tak u s ten werd
het geloof verder verkondigd; (S. F r anc i s c u s Sol a n u s
O. F. M. 2. t 1610; vele martelaren onder de missionarissen). In
de eerste periode waren het vooral Franciscanen en Dominicanen.
die de hitte van den dag droegen; sedert de tweede helft der 16e
eeuw kwamen ook overal Jez ui eten (ongeveer 600 in 1620). Op
het einde dezer periode bloeide in Spaansch Zuid-Amerika het
kerkelijk leven. met scholen. kloosters. een inlandschen clerus.
millioenen bekeerde inboorlingen. doch daartegenover vond men
er veel uiterlijkheid. bijgeloof. verval onder de geestelijkheid. verdrukking. uitbuiting en religieuse verwaarloozing der Indianen
(Schmidlin 298-315).
c. Paraguay 3 (het geheele Paranagebied. ook in Argentinië).
De missie onder de verspreide. in afgelegen streken wonende
Indianen had nieuwe problemen gesteld. Men moest hen tot vestiging zien te brengen. vooral door akkerbouw en dan door onderricht tot hoogere beschaving. Daartoe dienden de reducties. Zij
bestonden ook elders en het systeem was reeds vroeger door
Franciscanen en Dominicanen toegepast (doctrina·s). maar het
meest typisch en systematisch werden zij gevormd door de Jezuieten
in Paraguay. In 1610 droeg de koning van Spanje het nog onbezette Paranagebied aan de Jezuieten over met de volmacht. alle
Indianenchristenen onafhankelijk van iedere controle en ver van
het contact met de buitenwereld te verzamelen en te leiden. Deze
.. missiestaat" stond onder den koning van Spanje en betaalde hem
belasting. doch mocht verder door geen beambte betreden worden.
zoodat de Indianen aan de uitbuiting en het slechte voorbeeld der
kolonisten onttrokken waren; hij omvatte in 1650 33 reducties
(dorpen. van 1500 tot 7000 inwoners) met omstr. 150.000 inboorlingen. De geheele leiding berustte bij de Jezuieten. die de jurisdictie onmiddellijk van den Paus. de wereldlijke rechtsmacht van
den koning van Spanje ontvingen; zij werden terzijde gestaan
door een raad van inboorlingen. De paters oefenden de justitie
uit. verdeelden den arbeid. zorgden voor afzetgebied der produkten. Al had iedere familie een eigen stuk grond. er heerschte
Fr. Er i c h. Hist. de la Compannia de Jésus en ChUe. 2 v. Barcelona 1891.
Biogr.: A. Hiral. Brugge 1908; J. Hel1inghau s. Trier 1911. 3 P. Pas teIl s. Hist. de la Comp. d. J. en la Provo de Paragay. 3 dl .• Madrid
1912. - F. Fe r n á n d e z. Organization social de las doctrinas guaranias de
la C. d. J.• 2 v .• Bareel. 1913. - P fot e n h a u er. Die Missionen der Jesuiten
in Paragay. 3 Bde Gütersloh 1891/93 (vgl. Smidlin 316). - A. H u I s e bos c h.
De reducties van Paragay (Geloof en Wetenschap) 1919. - Faszbinder.
Der Jesuitenstaat in P .• Halle 1926.
1

2
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toch een soort communisme; de gereedschappen werden toege~
wezen; aan allen werd gelijke kleeding en voeding verschaft. De
economische resultaten waren zeer gunstig; de industrie bloeide.
Een militaire organisatie zorgde voor de verdediging. die wel
noodig was. vooral tegenover de Braziliaansche slavenroovers. die
meerdere reducties verwoestten. Het leven was geheel van den
godsdienst doordrongen. De kerken waren prachtvol ( processies.
geestelijke spelen) ; allen kwamen .s morgens in de H. Mis.
's avonds bij den rozenkrans; gebeden en gezangen wisselden den
werk~ en vrijen tijd af. Van niet~katholieke zijde is veel critiek op
de reducties uitgeoefend. De voogdij was misschien te sterk; ook
hebben zij geen enkelen Indiaanschen priester opgeleverd. Doch
de groote voordeel en zijn niet te loochenen: de bekeering van het
volk. financieele onafhankelijkheid der missie. uitsluiting van
minder gunstige Europeesche invloeden. verheffing van het volk
en opvoeding tot systematisch en arbeid (Schmidlin. 315-324).
d. Brazilië (Portugeesch). In Brazilië had de missie der Fran~
ciscanen wegens het wreede optreden der kolonisten weinig vrucht
gedragen. Meer succes hadden de Jezuieten. die er in 1549 kwamen
(Nóbrega. Azevedo. in 1570 met 39 Jezuieten door Hollandsche
calvinistische zeeroovers overvallen en in zee geworpen. Anchieta.
t 1597; colleges in Bahia. Rio en Pernambuco). Zij hadden een
bloeiende missie onder de Indianen. die zij streng afgescheiden
hielden van de blanken in gesloten dorpen (Aldeas) en werkten
ook onder de Negerslaven. In het begin der 17e eeuw kwamen
Capucijnen. De missionarissen hebben er veel toe bijgedragen
Brazilië tegenover de Hollanders voor Portugal te bewaren.
e. Mexico en omliggende landen. Na de Franciscanen en
Dominicanen kwamen andere orden. sedert 1572 de Jezuieten. Op
het einde der 16e eeuw had het aartsbisdom M e x i c 0 9 suffragaan~
bisdommen. een talrijken saeculieren clerus. 400 kloosters. - Van
Mexico uit werd het geloof gepredikt in de aangrenzende landen:
Y u kat a n (1534; Franciscanen); G u a tem a 1a (1539; Fran~
ciscanen); Ni e u w~M e x i c o. in 1539 door Franciscanen ontdekt
en door hen S. Francisco genoemd. waar echter martelaren vielen
en de missioneering eerst in 1598 kon beginnen; in 1626 waren de
meeste inboorlingen bekeerd (80.000). In het begin der 17e eeuw
begonnen ook de eerste missiepogingen in Cal i f 0 r n i ë 1. Na
1 T. Eng e I har d t. The Missions and Missionaries of California. 4 v.
S. Francisco 1915. - C. Lu m mis. The spanish pioneers and the Californian
Missions. Chicago 1929.
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vele mislukte pogingen konden de Franciscanen (Spaansche) zich
in 1612 blijvend in F lor i d a vestigen. (30.000 Christenen in
1634) .
f. Canada 1. Engelsche Jezuieten namen in 1634 de zielzorg op
zich van de door Lord Baltimore gestichte katholieke kolonie
Mar y I a n d, doch werden spoedig door de Puriteinen verdreven.
Verder waren het in Noord-Amerika vooral Fransche missionarissen, die van Nieuw-Frankrijk (Canada) uit dieper doordrongen,
in verbinding met de Fransche koloniale politiek. Reeds in het
begin der 16e eeuw was de Fransche vlag en het kruis in Canada
geplant. doch de kolonisatie begon eerst een eeuw later, tegelijk
met de christianiseering, toen de latere gouverneur Champlain in
1615 Recollecten liet komen, in 1625 gevolgd door Jezuieten
(Brébeuf. Lallemand). Middelpunten werden de nieuw gestichte
steden Quebec en Montreal. In 1635 kwam er de Zal. Marie de
l'Incarnation 2 met eenige Ursulinen. Heldhaftig trokken de
Jezuieten diep het land in, tot over de Groote Meren; de Huronen
en verschillende andere stammen werden bekeerd, doch de
Irokezen vernietigden in 1649 bijna de geheele missie en doodden
verschillende missionarissen 3. Toch was er eenige jaren later een
bloeiende Christenheid in Canada.
5°. Het apostolaat onder Joden en Mohammedanen 4. a. In Rome
had S. Ignatius een catechumenaat opgericht, dat verschillende
Joden bekeerde. b. Sinds de M. E. werkten de Franciscanen in
Noord-Afrika (Marokko, Ceuta, Tanger) onder de Mohammedanen, met weinig gevolg; meerdere vielen als martelaren
(Z. Andreas van Spoleto, t 1532). Ook latere pogingen tot
bekeering der Mohammedanen hadden weinig of geen succes. De
Christenen onder Turksche heerschappij waren meest van
Oostersche, niet ge unieerde ritussen; over de geunieerde oefenden
Frankrijk en Oostenrijk een soort protectoraat uit.
1 S h e a, Hist. of the Cath. Missions among the Indian Tribus of the U. S.,
1854. - Bra s s e u r de B 0 u r bon g, Hist. du Canada, de son église et de
ses missions, 2 v. 1852. - C. deR 0 c hem 0 n tie u x, Les Jésuites et la
Nouvelle France au XVlIe s., 3 v. P. 1895. - P. d'H é ron v i II e, Les missions
des jésuites au Canada, XVlIe et XVlIIe s., P. 1929. - Th. Hu g h u e s, Hist.
of the Soc. of Jes. in North America I, 1907. - O. Jou v e, Les Franciscains de
Canada I (1615-69), Québec 1915.
2 G. Go y a u, Les origines religieuses du Canada. Une épopée mystique,
P. 1924. - Cl. Mar tin, Marie de l'Incarnation.... Ecrits spirituels et
historiques .... Réédités par A. Jam e t I, 11, P. en Brugge 1929, 1930. 3 H. Fouqueray, Les martyrs du Canada, P. 1930. 4 K. Hoffmann,
Ursprung u. Anfangstätigkeit des päpstIichen Missionsinstituts. Ein Beitrag z.
Gesch. der kath. Juden- u. Mohammedanermission im 16. Jahrh., Mr. 1923.
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CHRONOLOGISCHE LIJST
DER PAUSEN 1)
196. Clemens V. . . 1305-1314
Twee jaar sedisvacatio.
1316-1334
197. Johannes XXII
1328-1330
Nicolaas V. .
1334-1342
198. Benedictus XII
1342-1352
199. Clemens VI .
1352-1362
200. Innocentius VI
1362-1370
201. Urbanus V .
1370-1378
202. Gregorius XI .
1378-1389
203. Urbanus VI .
1378-1394
Clemens VII .
1389-1404
204. Bonifatius IX .
1394-1417
Benedictus XIII
li04-li06
205. Innocentius VII
1406-1417
206. Gregorius XII.
1409-1410
Alexander V .
lil~1415
Johannes XXIII
1417-li31
207. Martinus V. .
1424-1429
Clemens VIII .
1424
Benedictus XIV .
1431-1447
208. Eugenius IV
1439-1449
Felix V. .
1447-1455
209. Nicolaas V
1455-1458
210. Calixtus III
li58-li64
211. Pius II .
1464-1471
212. Paulus 11 .
1

213.
2li.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Sixtus IV
1471-1484
Innocentius VIII . 1484-1492
Alexander VI .
1492-1503
Pius III .
1503
Julius II. .
1503-1513
Leo X . .
1513-1521
Adrianus VI
1522-1523
1523-1534
Clemens VII
1534-1549
Paulus III .
155~1555
Julius III .
Marcellus II
1555
Paulus IV .
1555-1559
Pius IV. .
1559-1565
H. Pius V .
1566-1572
Gregorius XIII .. 1572-1585
Sixtus V . .
1585-1590
Urbanus VII .
1590
Gregorius XIV
1590-1591
Innocentius IX
1591
Clemens VIII .
1592-1605
Leo XI. . .
1605
Paulus V . .
1605--1621
Gregorius Xv.
1621-1623
Urbanus VIII .
1623-1644
Innocentius X .
1644-1655

De namen der tegenpausen zijn zonder volgnummer gedrukt.
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DE VOORNAAMSTE VORSTEN
Byzantijnsche keizers.
Andronicus III
Joannes V
(Joannes VI .
Emmanuel 111.
(Joannes VII .
Joannes VIII .
Constantijn XII .

1328-1341
1341-1391
1347-1355)
1391-1423
1399-1402)
1423-1448
1448-1453

Duitsche keizers en
Roomsch-koningen.
Hendrik VII van
Luxemburg. 1308 (1312)-1313
Lodewijk van Beieren . 1314-1347
Prederik van Habsburg. 1314-1325
Karel IV van
Luxemburg. 1347 (1355)-1378
Wenzei . . . . . . 1378-1400
Ruprecht van de Palts. 1400--1410
Sigismund van
Luxemburg. 1410 (1433) -1437
Albrecht II van
. . . 1438-1439
Habsburg
Prederik lIl. . 1440 (1452)-1493
1493-1519
Maximiliaan I .
1519-1556
Karel V. . .
1556-1564
Perdinand I. .
1564-1576
Maximiliaan 11
1576-1612
Rudolf II .
1612-1619
Matthias
1619-1637
Perdinand II
1637-1657
Ferdinand III
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Koningen van Frankrijk.
Jan I. .
Philips V
Karel IV
Philips VI
Jan II
Karel V .
Karel VI Valois .
Karel VII .
Lodewijk XI
Karel VIII .
Lodewijk XII
Frans I. .
Hendrik 11 .
Frans 11. .
Karel IX
Hendrik III .
Hendrik IV Bourbon
Lodewijk XIII. . .
Lodewijk XIV

1316
· 1316-1322
· 1322-1328
1328-1350
1350--1364
1364-1380
1380--1422
1422-1461
1461-1483
1483-1498
1498-1515
1515-1547
1547-1559
1559-1560
1560-1574
1574-1589
1589-1610
· 1610-1643
· 1643-1715

Koningen van Engeland.
Eduard II .
Eduard lIl. . . .
Richard II. . . .
Hendrik IV Lancaster
Hendrik V .
Hendrik VI.
Eduard IV .
Eduard V .
Richard III .
Hendrik VII Tudor.
Hendrik VIII. . ,

1307-1327
. ·1327-1377
. 1377-1399
. 1399-1413
. 1413-1422
1422-1461
1461-1483
1483
1483-1485
1485-1509
1509-1547

De voornaamste vorsten.
Eduard VI .
Maria
Elisabeth
Jacobus I Stuart .
Karel I . . . .

1547-1553
1553-1558
1558-1603
1603-1625
1625-1649

Koningen VBn Spanje.

Isabella I (Castilië)
Philips van Habsburg
(Castilië)
Karel (V) I
Philips 11.
Philips III
PhUips IV

1474-1504
1504-1506
1516-1556
1556-1598
1598-1621
1621-1665

Ferdinand 11 de Katholieke
(Arragon) . . . . 1479-1516
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