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§ 192. Overzicht van de periode 1648-1789.

DERDE TIJDVAK.

DE NIEUWE TIJD.
TWEEDE PERIODE 1.

DE ONDERDRUKKING VAN DE KERK DOOR
HET STAATSABSOLUTISME;
DE OPKOMST VAN EEN ANTI~CHRISTELIJKE
EN ONGELOOVIGE RICHTING (1648-1789).
§ 192.

Overzicht van deze periode.

Met den vrede van Munster (1648) eindigt de groote strijd
tusschen Katholicisme en Protestantisme. die dikwijls met de
wapenen gevoerd was. De numerieke verhouding tusschen beide
belijdenissen is sinds in Europa ongeveer gelijk gebleven. Het poli~
tieke overwicht. dat tot dusver aan de katholieke mogendheden.
Spanje. Portugal. Frankrijk behoorde. begon echter naar den
protestantsehen kant over te hellen. Het treurigste is. dat de
katholieke vorsten zelf de meeste schuld daaraan dragen; de
rivaliteit tusschen de Bourbons in Frankrijk en de Habsburgers in
Oostenrijk en Spanje leidde tot voortdurende oorlogen. welke de
drie landen verzwakten. Zoo wordt Engeland steeds machtiger:
het onderdrukt het katholieke Ierland en begint met Holland
Spanje en Portugal als koloniale~ en zeemogendheden te ver~
dringen. In het Duitsche rijk verliezen het keizerschap der katho~
lieke Habsburgers en Oostenrijk aan beteekenis. terwijl het
protestantsche Pruisen stijgt in aanzien en macht. Ook het
schismatieke Rusland. dat het katholieke Polen grootendeels onder
zijn macht krijgt. begint een rol te spelen in de Europeesche
politiek.
Op godsdienstig gebied treedt na den geweldigen strijd ver~
slapping in. die zich openbaart in indifferentisme: velen achten
1 Kirchengeschichte .... hrg. von J. Kir s c h. L. Vei t. Die Kirche im Zeitalter des Individualismus. 1. HäIfte, 1648-1800, Fr. 1931.
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§ 193. De Pausen in den tijd van Lodewijk XIV.
beide belijdenissen gelijkwaardig. Het religieuse indifferentisme
wordt een gunstige bodem voor het naturalisme en rationalisme,
die opkomen met de natuurkundige ontdekkingen en nieuwe wijs~
geerige systemen en geleidelijk voeren tot verwerping van allen
9~openbaarden godsdienst; ofschoon minder dan bij de Prote~
stanten, richten zij ook in de katholieke Kerk ernstige verwoes~
tingen aan. Met het verval van het geloof gaat dat der zeden
gepaard, vooral in de 18e eeuw. Van den anderen kant wordt de
werkzaamheid der Kerk verlamd door het staatsabsolutisme der
katholieke vorsten, dat steeds meer in het kerkelijk leven ingrijpt
en de Kerk tot een politieke instelling wil verlagen. Het vorstelijk
despotisme vermeerdert bovendien nog de misstanden op politiek,
sociaal en economisch gebied en roept als een wraakgericht de
Fransche revolutie op. - De Kerk begint haar plaats in het
openbare leven te verliezen. Het staatswezen wordt gesaeculari~
seerd ; de staat wordt, met uitschakeling der godsdienstige
belangen, uitsluitend gericht op hetgeen zijn macht en aanzien
dienen kan. De Europeesche staten staan scherp tegenover
elkander; de Pausen kunnen niet meer als scheidsrechters en
bemiddelaars optreden; zij kunnen zelfs niet meer een eenheids~
front tegen de Turken vormen.
Uiterlijk is de toestand der Kerk in de 17e eeuw nog schitterend,
vooral in Frankrijk; in de 18e eeuw volgt een inzinking op bijna
ieder gebied. Men schatte in 1677 de bevolking van Europa op
128.000.000; Kath. 74.700.000, schismatieken 27.000.000, Protest.
23.600.000 (Pastor XIV, 1001).
EERSTE HOOFDSTUK.

DB TIJD VAN LODBWI}K XIV (1648-1715).

§ 193. De

Pausen.
De Pausen moeten zich steeds meer tot het zuiver geestelijk
gebied beperken, terwijl omgekeerd de vorsten steeds meer in het
kerkelijke ingrijpen.
Innocentius X (1644-55; § 174,3°) werd opgevolgd door
Fabio Chigi, Alexander VII (1655-67).1 Als nuntius te Keulen
(1639-51) was hij met het oppertoezicht over de Hollandsche
missie belast geweest en stond hij in vriendschappelijke verhouding
tot verschillende Hollandsche geestelijken. Tevens had hij krachtig
1

2

Pas tor XIV (1929), 303-524. - G. B rom, Archivalia in Italië

m, 297.

§ 193. De Pausen in den tijd van Lodewijk XIV.
het opkomende Jansenisme bestreden, waartegen hij als Paus het
bekende formulier zou voorschrijven. Hij stond in hoog aanzien
om zijn geleerdheid en liefde voor kunst en letteren, die hij ook als
Paus bevorderde (colonnades van S. Pieter), zijn diplomatieke
bekwaamheid en deugdzaam leven. Op zijn keuze was van invloed
geweest de hoop, dat hij een einde zou maken aan het nepotisme,
dat tijdens vroegere pontificaten zooveel kwaad gedaan had. Doch
ook hij kon niet geheel breken met ingewortelde misbruiken en
tradities, ofschoon het nepotisme onder hem niet zulk een omvang
aannam als onder zijn voorgangers. Veel zorgen veroorzaakten
hem de aanmatigingen van Mazarin en Lodewijk XIV.
Kardinaal Rospigliosi, staatssecretaris voor zijn keuze,
Qemens IX (1667-69) 1, was eveneens een man van voortreffe~
lijke eigenschappen. Hij is bekend door de Pax Clementina met de
Jansenisten. Onder zijn bemiddeling kwam de vrede van Aken tot
stand tusschen Spanje en Frankrijk ( 1668) . Hij liet niets
onbeproefd om de vorsten te bewegen aan Venetië steun te ver~
leenen tegen de Turken en getroostte zich zelf de grootste offers;
te vergeefs: de Republiek verloor in 1669 Kreta.
De 80 jarige kardinaal Altieri, die als Clemens X (1670-76) 2
den pauselijken troon besteeg, verleende aan Polen steun tegen de
Turken. De zegetocht van Lodewijk XIV in Holland (1672), die
door den koning bij den Paus als een godsdienstoorlog voorge~
steld werd, vervulde hem aanvankelijk met hoop op herstel van
den godsdienst. Niet alleen werden deze verwachtingen niet
vervuld, doch ook Spanje en Oostenrijk geraakten, als bond~
genooten van Holland, met Frankrijk in oorlog. Onophoudelijk was
hij werkzaam om den vrede tusschen de drie katholieke mogend~
heden te herstellen. Deze kwam tot stand onder zijn opvolger, die
een legaat (met strenge instructies groote reserve ten opzichte van
de Protestanten te bewaren) naar het congres van Nijmegen
( 1678) zond, waartegen de Staten van Holland eerst allerlei
bezwaren gemaakt hadden.
Innocentius XI (Odescalchi; 1676-89) 3 werd door het volk
als een heilige vereerd. Hij was streng van opvatting, vol ijver
voor de belangen der Kerk en onverschrokken in het handhaven
harer rechten, onvermoeid werkzaam om den vrede tusschen de
Christenvorsten te bewaren en hen tot een gemeenschappelijken
strijd tegen den erfvijand op te roepen. Onder Kara Mustafa
1 Pastor XIV, 527-610. - 2 Pas tor XIV, 611-665. - 3 Pas tor XIV.
669-1043. - F. cl e B 0 i ani. Innocent XI. Sa correspondance avec ses
Nonces (1676--1681), 3 v. Rome 1910-12.
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§ 193. De Pausen in den tijd van Lodewijk XIV.
bereidden de Turken 1, aangemoedigd door Lodewijk XIV, een
geweldigen aanval voor op Oostenrijk en belegerden Weenen.
De Paus wist Jan Sobieski, koning van Polen, te bewegen een
bondgenootschtap met den keizer te sluiten en verleende zelf
grooten finantieelen steun. Sobieski en Karel van Lotharingen
brachten den Turken bij Weenen een zware nederlaag toe (1683);
ook Hongarije werd grootendeels uit hun macht bevrijd en
ofschoon Lodewijk den keizer verhinderde zijn overwinningen nog
verder uit te buiten, was toch bij den v.rede van Carlowitz (1698)
het Turksche gevaar voor Europa definitief overwonnen. Lode~
wijk deed tijdens den oorlog van de Turken tegen den keizer een
inval in de PaIts (1688), waardoor de negenjarige oorlog uitbrak:
alle vredespogingen des Pausen faalden. - Innocentius hervormde
de curie, verbeterde de finantiën van den Kerkelijken staat, ver~
dedigde krachtig de rechten der Kerk tegenover Lodewijk XIV,
veroordeelde 65 stellingen der laxe moraal en de dwalingen van
Molinos.
Alexander VIII (Ottoboni, 1689-91) 2 sprak de veroordeeling
uit over hetgeen Lodewijk XIV in strijd met de rechten der Kerk
ondernomen had. Ofschoon persoonlijk een vroom man, verleende
hij aan zijn familie te veel invloed, waarom de partij der streng~
kerkelijk gezinde kardinalen (zelanti) na zijn dood besloot een
man te kiezen, die vrij van nepotisme was. Het conclave duurde
5 maanden, vooral door de tegenstelling Spanje-Oostenrijk en
Frankrijk, totdat gekozen werd Pignatelli uit het Napolitaansche
geslacht der hertogen van Montelione, Innocentius XII (16911700) 3. Hij was een hoogstaand en geleerd man; hij liet zijn
familie zelfs niet in Rome komen en onderdrukte in een bulle,
opgesteld in overeenstemming met de kardinalen, het nepotisme.
Ook schafte hij den verkoop van ambten af, wat nog in ver~
schillende andere Europeesche staten gebrUikelijk was. Met Lode~
wijk XIV kwam het tot een verzoening. Bij den vrede van Rijswijk,
na den negenjarigen oorlog (1697), wist Lodewijk XIV, misschien
minder uit godsdienstijver dan om in Duitschland de godsdienst~
twisten levendig te houden, een clausule door te drijven, dat de
katholieke godsdienst in de plaatsen van West~Duitschland
(vooral de PaIts) , waar hij hem tijdens den oorlog hersteld had,
gehandhaafd zou blijven.
1 Fr a k n 6 i~ Jek e I, P. Innozens XI u. Ungarns Befreiung von der Türken~
herrschaft, Fr. i. B. 1902. - 2 Pastor XIV, 1047-1072. - 3 Pastor XIV,
1073-1166.
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§ 194. De Kerk in Frankrijk onder Lodewijk XIV.
Met Clemens XI (Albani; 1700-21), een geleerde theoloog en
wijze kerkvoogd, begon een moeilijke eeuw voor het pausschap.
Keurvorst Frederik 111 van Brandenburg nam den titel aan va1'.l
Koning van Pruisen (1700), waartegen de Paus protesteerde,
omdat Pruisen een gesaeculariseerd geestelijk hertogdom was.
Pruisen zou spoedig als nieuwe protestantsche grootmacht op
den voorgrond treden. De groote beproeving van zijn pontificaat
werd de Spaansche successieoorlog (1701-14). Koning Karel 11
van Spanje was zonder mannelijke nakomelingen gestorven
(1700). Lodewijk XIV maakte aanspraak op de kroon voor zijn
tweeden kleinzoon Philips van Anjou, keizer Leopold voor zijn
jongsten zoon Karel; weer ontbrandde een Europeesche oorlog,
waartegen alle pauselijke vredesbemiddeling ijdel bleek. Philips
nam zonder tegenstand bezit van Spanje (Philips V; 1701-46).
Clemens had immer naar strikte onzijdigheid gestreefd, doch
maakte zich daarom beide partijen tot vijand. Leopold's opvolger,
k. Jozef I, meende in den Paus een bondgenoot van Frankrijk te
zien, bezette den Kerkelijken staat en dwong hem tot een vrede,
waarbij hij Karel als koning van Spanje moest erkennen (1709):
daarop verbood Philips V alle verkeer van Spanje met Rome. De
vrede van Utrecht (1713) schonk den koningstitel en het eiland
Sicilië aan Amadeus van Savoye, zonder dat rekening werd
gehouden met de rechten van den Paus, den oppersten leenheer.
Amadeus, die reeds vroeger dikwijls in kerkelijke rechten had
ingegrepen, wilde ook in Sicilië het staatsabsolutisme uitoefenen
(Monarchia sicuia ), waarop de Paus het interdict over het eiland
uitsprak. In 1718 werd dit door Spanje veroverd. In 1717 sloot
Clemens een concordaat met Spanje. - Bij den vrede van Rastadt
( 1714) verkreeg Oostenrijk Milaan, Napels, Sardinië en de
Spaansche Nederlanden. Krachtig trad CIemens tegen het
Jansenisme op (Vineam Domini, Unigenitus, Codde).

§ 194. De Kerk in Frankrijk onder Lodewijk XIV
(1643-1715).1
10 • De opvolger van Richelieu als leider der Fransche politiek
tijdens het regentschap van Anna van Oostenrijk gedurende de
minderjarigheid van haar zoon Lodewijk was Mazarin 2, een
1 L a v i s s e, Hist. de France, VII. Louis XIV, P. 1905. L. Be r tra n d,
Louis XIV, P. 1923. - Pas tor XIV. - 2 U. S i I v a 9 n i, Il card. Mazarino,
T. 1928. - H. Co v i II e, Mazarin et ses démêlés avec Ie pape Innocent X,
P. 1914. - M. Boulenger, Mazarin, P. (1929).
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§ 194. De Kerk in Frankrijk onder Lodewijk XIV.
Italiaan door Richelieu aan den Franschen dienst verbonden, later
kardinaal (geen priester). Al mist Mazarin de grootsche opvatting
en ijzeren energie van Richelieu, hij was niettemin een geniaal, doch
machiavellistisch staatsman, die het werk van zijn meester voltooide.
De laatste weerstand tegen het absolutistisch bestuur, die uitging
van den hoogen adel en de parlementen en een burgeroorlog ontketende (de Fronde; 1648-53), werd door hem neergeslagen.
Toen Lodewijk na den dood van Mazarin (1661) persoonlijk de
regeering in handen nam, vond hij een machtig en rijk land met
een sterk staatsgezag. Lodewijk XIV zelf was een vorst met
schitterende talenten; de tijdgenooten werden verblind door den
glans van "le roi soleil" en het volk heeft hem veel vergeven.
Gesteund door groote staatslieden en veldheeren heeft hij Frankrijk een tijd lang gemaakt tot de machtigste mogendheid van
Europa. Kunst en letteren, die bijna uitsluitend door geloovige
Katholieken beoefend werden en dikwijls onder re1igieusen invloed
stonden, bereikten een nog onovertroffen hoogte (verbinding van
de antieke cultuur met den geest van het Christendom) en gaven
den toon aan voor het overige Europa. Theologie en spiritualiteit
hadden groote vertegenwoordigers, zoodat de kracht en de glorie
van het Katholicisme van de tweede helft der 17e eeuw zich in
Frankrijk schijnen te concentreeren. Toch zijn er donkere
schaduwen. De overmoed en willekeur van Lodewijk maakten
hem half Europa tot vijand, dat zich verbond onder Willem 111 van
Engeland en ten slotte aan de suprematie van Frankrijk een einde
maakte. De talrijke oerlogen en de buitensporige weelde van het
hof putten het rijke land uit. Het vorstelijk absolutisme is door
Lodewijk op de spits gedreven. "L'état c'est mof'; als hij de
woorden niet gesproken heeft, drukken zij toch zijn geest uit. Uiterlijk was Frankrijk groot, doch te dikwijls is het volk opgeofferd
aan dynastieke belangen en oorlogen. Lodewijk was oprecht
geloovig en later ook godsdienstig, doch wijl hij ook de Kerk wilde
beheerschen, ontstonden langdurige en pijnlijke conflicten met den
H. Stoel, waardoor een anti-pauselijke stemming werd gekweekt.
De hoogere geestelijkheid werd door den koning benoemd en
ofschoon zij in het algemeen goed was, waren er toch te veel
hofprelaten, die voor hun ambt niet berekend waren en ijveriger
in den dienst van den koning dan van de Kerk. Zeer ernstig is
ook het godsdienstig leven geschaad door het Jansenisme, dat ongetwijfeld door de anti-pauselijke stemming der regeering bevorderd
is. Jaren lang gaf Lodewijk openlijk ergernis door zijn schandelijk
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leven, dat navolging vond bij vele edelen en de zedelijke opvat..
tingen bij het volk ondermijnde. Soms toonde hij berouw, om
spoedig weer te hervallen. Sedert 1684 was hij in het geheim, doch
wettig, gehuwd met een hofdé;lme, Madame de Maintenon 1 ,
die een goeden invloed op hem uitoefende, zoodat sinds niets
ongunstigs meer bekend is. Madame de Maintenon was zeer
intelligent en devoot; zij trachtte te verkrijgen openlijk als koningin
erkend te worden en streefde ook naar invloed op de politiek, wat
Lodewijk nooit geduld heeft. Vandaar dat zij intrigeerde en zich
daarbij, echt vrouwelijk, meer door antipathie en sympathie voor
personen, dan door ideeën liet leiden. Zoo is haar actie op gods..
dienstig gebied niet altijd gelukkig geweest.
2 0 • Innocentius X was reeds in conflict gekomen met Mazarin, omdat hij kardinaal
de Retz 2, als coadjutor van Parijs een van de hoofden der Frondé, die door
Mazarin in de gevangenis gezet was en wist te ontvluchten (1654), in bescherming
nam. Mazarin sloeg een dreigenden toon aan, doch de vrede bleef bewaard.
Hatelijk was het gedrag van den jeugdigen Lodewijk tegenover Alexander VII.
Door het prikkelend optreden van den Franschen gezant bij den H. Stoel. was er
twist ontstaan tusschen pauselijke en Fransche soldaten, waarbij van beide kanten
eenige dooden vielen (1662). Lodewijk stelde het incident zeer overdreven voor,
bezette het panselijk graafschap Venaissin en dwong den Paus tot den zeer
vemederenden vrede van Pisa (1664). Intusschen was in het land een sterke
anti~pauselijke actie ingeleid door de parlementen en Jansenisten. Naar aanleiding
van enkele aan de Sorbonne verdedigde pauselijk~gezinde theses, eischte het
Parijsche parlement een verklaring, dat zij geen stellingen meer zou toelaten,
die direkt of indirekt de volheid der pauselijke macht en de onfeilbaarheid leeren
(1663). De Sorbonne verzette zich: 34 doctoren spraken zich niet uit, 55 waren
snti~pauselijk, 89 pauselijk gezind (onder wie Bossuet). V sn alle kanten werd
nu pressie uitgeoefend, zoodat reeds na eenige maanden door een commissie
uit de Sorbonne een verklaring werd opgesteld, meest in negatieve stellingen,
waarin o.a. gezegd wordt, dat het niet de leer der faculteit is, dat de Paus
macht heeft over het tijdelijke des konings, doch dat zij altijd gehouden heeft,
dat de koning in het tijdelijke niemand boven zich erkent dan God, dat het
niet haar leer is, dat de Paus boven het algemeen concilie staat en dat hij
onfeilbaar is zonder de toestemming der Kerk. 72 doctoren onderteekenden deze
verklaring, terwijl verschillende in het geheim een protest aan den nuntius
zonden. De koning liet haar in alle parlementen en universiteiten registreeren
en verbood iets er tegen te leeren ; zij werd een leidraad voor het theologisch
onderwijs in Frankrijk, de basis van een nieuwe Gallicaansche beweging en
een gemakkelijk en krachtig dreigement tegen den Paus. Met allerlei middelen
trachtte men dit theologisch Gallicanisme verder te verspreiden. - In 1665
veroordeelde de Sorbonne verschillende anti~gallicaansche proposities, welke
censuur door P. Alexander VII in een motu proprio verworpen werd.

3°. De oneenigheid tusschen Lodewijk XIV en den H. Stoel
1 M. La n g I 0 i s, Madame de Maintenon et Ie Saint~Siège, R. H. E. 29
(1929) 33. - H. B rem 0 n d, Mme de Maintenon et ses directeurs. Divertisse~
ments devant L'Arche, P. (1930).
2 L. Bat if 0 I. Le Cardinal de Retz, P. 1927.
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kwam echter vooral tot uiting in den regaliënstrijd 1. Onder de niet
nauwkeurig omschreven zgn. "vrijheden der Gallicaansche kerk"
behoorde ook het jus reg aliae (temporalis et spiritualis ), het privilegie des konings om van een aantal bisdommen tijdens de vacature
de inkomsten te genieten en de beneficies, behalve de pastoraten,
te bezetten. De oorsprong is onzeker; waarschijnlijk hangt het
samen met leengoederen (regalia), aan die bisdommen geschonken;
(volgens Pöschl met het eigen-kerkenrecht). Het tweede concilie
van Lyon (1274) had verboden het recht uit te strekken tot bisdommen waar het tot dusver niet bestond. Toch had de regeering
dit herhaaldelijk beproefd in de later ingelijfde provincies, vooral
in het Zuiden, doch was daar telkens gestuit op den tegenstand
der geestelijkheid. Lodewijk ging verder en paste het toe op alle
bisdommen (60 nieuwe; 1673-75), in sommige gevallen met
terugwerkende kracht. Clemens X zweeg, wat de geestelijken en
de koning misschien als een stilzwijgende goedkeuring beschouwd
hebben. Alle bisschoppen erkenden het regaliënrecht, behalve de
Jansenistisch gezinde P a v i II 0 n 2 van Alet en C a u let van
Pamiers, die door den koning scherp vervolgd werden en zich daarom
op P. Innocentius XI beriepen (1677/78). Tweemaal wees deze den
koning op het gepleegde onrecht, de laatste maal zonder antwoord
te ontvangen; de derde maal schreef hij: "nu zal ik niet meer
schrijven, mij echter niet langer met vermaningen tevreden stellen,
doch mij met alle middelen bedienen van de macht, die God in mijn
handen gelegd heeft. Geen gevaar, geen storm zal ik daarbij
vreezen; in het kruis van Christus is mijn roem" (1679). Nooit
waren zulke woorden tot den koning gesproken, doch hij volhardde in zijn verzet, sterk door den steun van een deel der
geestelijkheid.
De zgn. "kleine vergadering" der in Parijs aanwezige prelaten
sprak haar afkeuring uit over het optreden des Pausen en Lodewijk beriep voor 1 October 1681 een Assemblée du clergé 3 te
1 E. Michaud, Louis XIV et Innocent XI, 4 v. P. 1882. Ch. Gérin,
Louis XIV et Ie Saint-Siège, 2 v. P. 1894. - L. Men t ion, Documents relatifs
au rapports de clergé avec la royauté aux 17e et 18e siècles, 2 v., P. 1903. C. Con sta n tin, Droit de régale, D. Th. IV. - A. P ö s c h I, Die Regalien
der mittelalterlichen Kirchen, Graz 1928. - G. Ha not a u x, Essai sur les
libertés de I'Eglise Gallicane, P. 1888. - M. 0 u b r u e I, En pein conflit. La
nonciature de France; la secrétarie d'Etat du Vatican; les congrégations des
affaires de France pendant la querelIe de la Régale (1674-94), P. 1927.
2 E. Dejean, Nicolas Pavillon, P. 1909. 3 eh. Gérin, Recherches
bistoriques sur l'assemblée de 1682, P. 1878. - C. Con sta n tin, Déclaration
de 1682, D. Th. IV. - M. 0 u b r u e I, Gallicanisme, D. Th. VI. - Mar tin,
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Parijs (tot 1 Juli 1682). 34 bisschoppen en 37 andere geestelijken
waren aanwezig (120 bisdommen), zoo gekozen, dat geen verzet
te vreezen was tegen den koning, die de geestelijkheid tegen den
Paus vooruit wilde schuiven. Voorzitter was de Harlay,
de wereldschgezinde en onkerkelijke a.b. van Parijs. Bossuet,
eenige maanden geleden tot b. van Meaux benoemd, hield de
beroemde openingsrede Sur l'unité de I'Eglise. In de regaliën~
quaestie deed Lodewijk eenige concessies, doch 19 Maart appro~
beerde de Assemblée de Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate
declaratio, door Bossuet geredigeerd, die in 4 artikelen het poli~
tieke (1) en theologische (2, 3, 4) Gallicanisme vastlegde: de
absolute onafhankelijkheid des konings van den Paus in tijdelijke
aangelegenheden, de subordinatie van den Paus aan de Kerk. De
hoofdinhoud is: 1°. De Pausen en de Kerk hebben macht over de
geestelijke, doch niet over burgerlijke en tijdelijke zaken (§ 187 2°).
2°. De Paus heeft de volheid der geestelijke macht, doch zoo, dat
de decreten der 4e en Se zitting van Constanz van kracht blijven
(dat het algemeen concilie boven hem staat). 3°. De macht des
Pausen is beperkt door de besluiten der kerkvergaderingen, de
regels, gebruiken en instellingen der Gallicaansche kerk. 4°. In de
definitie van geloofspunten heeft de Paus wel het grootste aandeel
boven alle anderen; zijn bepalingen hebben kracht voor alle kerken
en voor iedere in het bijzonder, maar indien de Kerk niet toetreedt,
blijft zijn uitspraak reformabel. (Bossuet bedoelt hier, dat de
Pausen afzonderlijk noch indefectibiles noch infallibiles zijn. Alleen
de geheele reeks, de sedes, is indefectibilis, kan niet van het geloof
afwijken, niet de sedens. Als de eene Paus wellicht dwaalt, wordt
hij door een volgenden gecorrigeerd. Daarmee blijft van de pause~
lijke onfeilbaarheid practisch niets over; de uitspraak van een
bepaalden Paus verliest de beslissende kracht, want men kan zich
altijd op een volgenden, beter ingelichten Paus beroepen.)
Het doel was P. Innocentius te treffen, het herhaalde ingrijpen der Pausen
in Fransche aangelegenheden in het vervolg te beletten, den koning te wapenen
tegen een eventueele excommunicatie. Geeft de Declaratio de innerlijke over~
tuiging weer van de Assemblée en vertegenwoordigt deze de meerderheid der
geestelijkheid? De meeste afgevaardigden vonden de Declaratio waarschijnlijk
niet opportuun; zij gaven hun stem onder pressie des konings. Velen van hen
achtten echter de leer zelf der Declaratio wel juist. Bossuet, ofschoon zwak
tegenover den koning, was waarschijnlijk wel van de waarheid der Declaratio
overtuigd: het schijnt, dat hij deze redactie gekozen heeft, om het veldwinnen

§ 187, 2°. - J. de M a i s t r e, De l'Eglise gallicane, Lyon 1821. - L. Ser bat,
Les assemblées du clergé de France. Origines, organisation, développement
(1561-1615), P. 1915. - A. Ho d ü m, Het Gal!., Col!. Brug. 30. (1930).
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van een radicalere strooming te verhinderen. Hij schreef een Defensio (na zijn
dood uitgegeven). Allerwaarschijnlijkst gaf het eerste artikel de opvatting van
alle afgevaardigden weer, ofschoon zij niet de conclusies aanvaardden, die
de parlementen er later uit zouden trekken; ook in het land zelf kwam tegen
het eerste artikel weinig oppositie; deze richtte zich tegen de laatste drie
(Martin, 312-322). Op verzoek der Assemblée werd de Declaratio goedgekeurd
door den koning, die voorschreef, dat zij aan alle scholen onderwezen en door
alle professoren en candidaten voor theologische graden met een eed aanvaard
moest worden; tegenovergestelde meeningen mochten niet verkondigd worden.
De Declaratio vond afkeuring in het buitenland, doch ook sterken tegenstand
in Frankrijk. Door de regeering werd pressie uitgeoefend op de Sorbonne:
591 doctoren weigerden haar te onderteekenen, 8 werden verbannen, 162 onder~
teekenden ; deze werden als de faculteit beschouwd en het stuk werd geregistreerd.
Langzamerhand volgden meer onderteekenaars. - Le Chaise S. J., de biechtvader
des konings, stond in de regaliënquaestie aan zijn zijde, doch ten opzichte van
de 4 artikelen verklaarde hij, dat zijn orde ze wel zou leeren, maar zoo uitleggen,
dat zij de rechten des Pausen niet zouden schenden. Innocentius was zeer
ontevreden over hem, doch overschatte zijn invloed op den koning. Toch kan
men hem niet vrijspreken van zwakheid en al te gunstige beoordeeling van
Lodewijk (Pastor 882).

Wegens de onderhandelingen over den oorlog tegen de Turken
had Innocentius XI tot dusver gezwegen, doch hij weigerde de
bevestiging van 2 leden der Assemblée, die door Lodewijk tot
bisschop benoemd waren. De koning verbood nu in het vervolg
de pauselijke bevestiging te vragen; reeds in 1688 waren 35 zetels
vacant. De spanning werd nog sterker, toen Innocentius om de
misbruiken het asylrecht der gezanten voor misdadigers ophief,
waarbij alle vorsten zich neerlegden, behalve Lodewijk. Innocen~
tius liet hem door den nuntius mededeelen (1687), dat hij eigenlijk
reeds de excommunicatie van de bulle In coena Domini beloopen
had; zij werd echter niet uitgesproken (Pastor 927). Lodewijk
appelleerde op een algemeen concilie en ontnam den Paus Avignon
en Venaissin (1688). Alexander VIII, ofschoon meer tot toenade~
ring geneigd, volgde de lijn van zijn voorganger. In de breve
M ultiplices inter (1690; eerst op zijn sterfbed 1691, gepubliceerd)
verklaarde hij het besluit over de regalia, de Declaratie van 1682
en de koninklijke bevestiging voor nietig (geen dogmatische ver~
oordeeling der 4: artikelen; alleen, dat de vergadering geen recht
had, ze op te stellen; Pastor 1066). Lodewijk wilde tenslotte geen
schisma; ook de openbare meening begon zich tegen hem te keeren.
Nu toonde hij toenadering, zonder zijn ongelijk openlijk te erkennen
en schreef in 1693 aan P. Innocentius XII, dat zijn edikt omtrent
de Declaratio niet uitgevoerd zou worden. Toch werd de regi~
streering in de parlementen niet ongedaan gemaakt, zoodat zij er
zich altijd op konden beroepen. De leden der Assemblée, die tot
bisschop benoemd werden, moesten herroepen in een schrijven aan
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den Paus. die zich echter tevreden stelde met algemeene uitdrukkingen. Het regaliënrecht van alle bisdommen werd den koning
onder eenige clausuIen toegestaan. - De Paus had veel toegegeven.
doch niet in de princiepen; een schisma was voorkomen. Voor een
vorst als Lodewijk was de aan Rome gedane concessie groot. Nog lang heeft het Gallicanisme nagewerkt. Het werd o.a. verdedigd door Launoy (t 1678). du Pin (t 1719) en (het kerkelijke)
door Tournely (t 1729) in zijn veel op de Fransche seminaries
gebruikte Praelectiones theologicae. En de Parlementen trachtten
het te handhavep. o.a. het appèl van geestelijke rechtbanken.
4°. Terwijl Lodewijk den Paus op de scherpste wijze bestreed.
onderdrukte en vervolgde hij de Jansenisten en Protestanten. 1 De
herleving van den katholieken geest en de bekeeringsijver van
vele priesters (Bossuet) had geleidelijk talrijke Hugenoten tot de
Kerk teruggevoerd. Lodewijk XIV was vanaf het begin zijner
regeering er op bedacht. het edict van Nantes zooveel mogelijk te
beperken; doch vooral sedert hij na den vrede van Nijmegen
( 1679) op het hoogtepunt zijner macht stond. ging hij tot geweldmaatregelen over. Protestanten werden van ambten uitgesloten;
op verschillende plaatsen werden soldaten bij hen ingekwartierd,
die hen op allerlei wijzen kwelden (dragonades ; mission bottée).
Daardoor gingen inderdaad velen. tenminste uiterlijk. tot het
Katholicisme over. wier aantal den koning overdreven werd voorgesteld. zoodat hij meende. dat de Hugenoten nog slechts een
onbeduidende minderheid vormden. voor wie het edict van Nantes
geen reden van bestaan meer had. In 1685 werd het opgeheven;
alle uitoefening van den godsdienst werd den Calvinisten verboden; de predikanten moesten tot het Katholicisme overgaan of
het land verlaten. - Verschillende motieven hebben bij Lodewijk
samengewerkt: godsdienstige overtuiging. het streven om de
eenheid van het land te bevestigen door aan de godsdienstige
verdeeldheid een einde te maken. de invloed van Madame de
Maintenon en verschillende geestelijken. de tendenz om tegenover
P. Innocentius XI zijn ijver voor den godsdienst te toonen en daardoor concessies te verkrijgen in de regaliën-quaestie. Volgens het
recht van dien tijd was de opheffing juridisch te rechtvaardigen:
het edict was Hendrik IV door de politieke noodzakelijkheid afgedwongen en het was een inbreuk op het toen in alle landen
1 L. D i die r. La Révocation de l'Edit de Nantes. Ses causes. ses conséquences.
P. 1904. - Y. del aB r i è r e. Nantes (Révocation de l'édit de). D. Ap. III. J. Dedieu. Histoire politique des protestants francais (1715-94).2 v. P. 1925.
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uitgeoefende en erkende reformatierecht : cujus regio, illius et
religio. In alle protestantsche landen was den Katholieken de uit~
oefening van hun godsdienst verboden, alleen in het katholieke
Frankrijk den Calvinisten haar toegestaan. Reeds jaren vroeger
had Hugo de Groot het edict geen contract genoemd, doch een
koninklijk besluit, dat teruggetrokken kon worden, als het alge~
meen belang zulks vorderde (Apologia Riveti discussa, 22). Alle
Katholieken in Frankrijk keurden dan ook de opheffing goed,
evenals P. Innocentius in een breve aan den koning, wien hij echter
geen concessies gaf in de regaliën~quaestie. - Toch heeft de
opheffing meer kwaad dan goed gedaan. Wel hebben zich talrijke
Calvinisten bekeerd, vooral in de volgende generaties, en in geheele
provincies, waar het Calvinisme vroeger sterk was, is het geheel
verdwenen. Doch daartegenover heeft de opheffing, wier uitvoering
sterk overdreven is voorgesteld, veel haat tegen de Kerk gekweekt
en in andere landen tot represaille~maatregelen geleid. De groote
meerderheid der Calvinisten bekeerde zich niet. Een deel week uit
naar het buitenland (refugiés: waarschijnlijk omstr. 100.000; velen
naar Holland); Frankrijk leed daardoor gevoelige economische
schade. Zij die bleven en weigerden af te zweren, werden in
1688 verbannen. De meesten echter zwoeren alleen uiterlijk af
of werden beschouwd het gedaan te hebben (nouveaux réunis);
de wet erkende alleen doopsels, door katholieke priesters toege~
diend en huwelijken, door hen ingezegend. Doch in hun hart
bleven zij Calvinistisch en namen ook niet aan katholieke gods~
dienst~oefeningen deel. Om hen daartoe te dwingen, werden (zonder
veel succes) nog scherpere geweld~maatregelen als vóór 1685
genomen (ook dragonades). waarover P. Innocentius XI en ver~
schillende bisschoppen (Fénelon) hun afkeuring hebben uitge~
sproken. Heimelijk bleven de Calvinisten hun godsdienstoefeningen
houden; hier en daar kwamen zij in opstand (camisards). Na den
dood van Lodewijk XIV werden de strenge maatregelen niet meer
toegepast; een edict van Lodewijk XVI (1787) sprak de gelijk~
berechtiging met de Katholieken uit.

§ 195. De Kerk in de andere landen.
10 • Spanje. 1 Met de 17e eeuw begon het verval der politieke
macht in Spanje, ofschoon de kunst en de theologie nog bloeiden.
1

-
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Desdevisses du Dézert, L'Espagne de rAncien Régime, 3 v. P. 1899.
Mar i a n a, La Spagna e la Santa Sede (1655-59), R. 1902.
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Het vorstelijk absolutisme bleef sterk (koninklijk patronaatsrecht
van bisdommen en abdijen, belastingen op kerkelijke goederen,
placet). Na den dood van den laatsten Habsburger, den zwakken
Karel 11 (1665-1700), ontbrandde de Spaansche successie~oorlog,
die den Franschen Bourbon Philips (170 1~ 1746) op den troon
bracht (§ 193); deze won in 1735 ook het koninkrijk Sicilië terug.
Het absolutisme werd onder hem nog sterker. De latere Habs~
burgers hadden kerk en staat geïdentificeerd; de Bourbons stelden,
als in Frankrijk, de kerk practisch onder den staat. In 1717 werd, op
aandrang van den heerschzuchtigen kardinaal Alberoni, een con~
cordaat met Clemens XI gesloten, dat toen niet tot uitvoering
kwam. Een concordaat tusschen Ferdinand VI en Benedictus XIV
schonk den koning het benoemingsrecht der bisschoppen (1753)
(Hergenröther~Kirsch IV. 34. 35).
2°. Portugal was in 1580 bij Spanje gekomen. In 1640 schudde
het onder Jan IV van Braganza het Spaansche juk af. wat tot een
oorlog met Spanje leidde. Zoowel Philips IV van Spanje als Jan
van Portugal eischten het praesentatierecht der bisschoppen op;
het verleenen daarvan aan een van beiden door den Paus stond
met een erkenning gelijk. Innocentius X. die de neutraliteit wilde
bewaren. stelde voor. de bisschoppen motu proprio te benoemen.
wat Spanje goedvond, doch Jan van Portugal afwees; zoo was
er in Portugal in 1649 nog slechts één bisschop; in de Koloniën
waren 26 bisdommen onbezet. De koning waagde het echter niet
eigenmachtig de bisschoppen te benoemen. Eerst na den vrede met
Spanje ( 1668) werd de verhouding van Portugal tot Rome
geregeld; de koning ontving het praesentatierecht. Onder Pedro 11
(1683-1706) verloor Portugal al zijn bezittingen in Oust~lndië.
behalve Goa; ook Brazilië wist het te behouden. Steeds meer
ontwikkelde zich het vorstelijk despotisme over de Kerk (Hergen~
röther~Kirsch IV. 35. 36).
3°. In het in tallooze staten en staatjes versnipperde Duitseh..
land (ruim 300) beginnen als de twee machtigste staten op den
voorgrond te treden het protestantsche Bra n den b u r gP r u i sen 1 onder den keurvorst Frederik Willem 111 (1640-88)
en het katholieke 00 s ten r ij k-H 0 n g a r ij eonder Leopold I
(1655 koning van Hongarije. sedert 1658 keizer. t 1705). dat na
de succesvolle oorlogen tegen de Turken in beteekenis stijgt en
1 Ba c hem. Preussen u. die kath. Kirche. Keulen 6 1887. Ph. H i 1t e·
bra n d t. Preussen u. die römische Kurie I (1625-1740) • B. 1910. - H.
W est e rb erg. Preussen u. Rom an der Wende des 18. Jahrh.. Stuttgart 1908.
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zijn invloed naar den Balkan uitbreidt. De keizer als zoo danig
bezat geen macht; zijn politieke beteekenis had hij door zijn
uitgestrekte erflanden (Oostenrijk, Bohemen, Moravië, Silezië,
Hongarijë). Voor de behandeling van godsdienstige aangelegenheden was de rijksdag verdeeld in een bij den Westphaalschen
vrede gesanctioneerd Corpus catholicorum en Corpus evangelicorum, zonder wier wederzijdsche toestemming geen verandering
in den bestaanden toestand mocht worden gebracht. - Zeer sterk
was het kerkelijk en staatkundig absolutisme vooral bij de protestantsche vorsten; het Romeinsche recht werd ingevoerd en toegepast, zoodat het volk geen rechten bezat. In de protestantsche
landen werden de Katholieken onderdrukt; in de gemengde streken
heerschten voortdurend oneenigheden. - Voor Noord-Duitschland en de Scandinavische landen werd in 1667 een Apo s t o1i s c h v i c a r i a a t der N oor del ij k e mis s i e slopgericht
(Maccioni, 1667-76; de Deensche bekeerling en geleerde Niels
Stensen (Steno), 1677-1688). Het initiatief was uitgegaan van
den in 1650 tot het Katholicisme bekeerden Jan Frederik, hertog
van Brunswijk-Lüneburg (Hannover; sedert 1692 keurvorstendom); in Hannover woonde ook de apo st. vicaris, tot de nieuwe
hertog in 1680 de kath. slotkerk liet sluiten. In 1709 werd het
vicariaat verdeeld in een vicariaat van Hannover (Noord-Duitschland, Opper- en Neder-Saksen) en een van het Noorden (Scandinavië, Lübeck, Hamburg, Altona, Schwerin). - Voortreffelijke
bisschoppen waren Fürstenberg van Paderborn (sedert 1661) en
Christoffel Bernard van Galen 2 van Munster (sedert 1650), die
even krachtig de kerkelijke toestanden in zijn bisdom regelde als
hij met het zwaard zijn rechten verdedigde. K. Leopold I (16581705) was vroom, doch het caesaropapisme in Oostenrijk, en ook
in Beieren, werd steeds sterker.
Merkwaardig was sedert het midden der 17e eeuw de overgang 3 van een aantal vorsten en geleerden tot het katholiek geloof,
soms ten koste van zware offers: hertog Jan Frederik, hertog
Christiaan van Mecklenburg-Schwerin, Georg, landgraaf van
Hessen, Ulrich, hertog van Würtenberg, August de Sterke, keurvorst van Saksen (1697) e.a.; Scheffler (Angelus Silesius, § 183,
2°), Lucas Holste (Holstenius, later pauselijk bibliothecaris). Het
motief was vooral de bewondering voor de grootsche eenheid der

J. Met zl e r, Die Apostolischen Vikariate des Nordens, Pdb. 1919. H ü sin g, Fürstbischof Christoph Bemard von Galen, Mr. 1887. - 3 A.
R ä s s, Die Konvertiten seit der Reformation, 13 Bde Fr. i. B. 1866--1880. 1
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katholieke Kerk tegenover de versnippering der elkander
bestrijdende protestantsche sekten en voor de hoogere cultuur der
Katholieken in Duitschland (prachtige barokkerken in Beieren en
Oostenrijk, voortreffelijk onderricht der Jezuieten). De overgang
der vorsten kwam het Katholicisme weinig ten goede, daar de
Protestanten hun positie wisten te handhaven.
Ook werd ijverig gewerkt aan hereeniging van Katholieken en
Protestanten 1. K. Leopold verleende steun zoowel uit godsdienstige
als politieke motieven: om een meer eensgezind Duitschland te
vormen tegenover de bedreigingen van Frankrijk en de Turken:
ook Schönborn, a.b. van Mainz en kanselier van het rijk. Hun
onvermoeide medewerker was vooral Spinola, een Franciscaan van
Spaansche afkomst, b. van Knin (Dalmatië) en later van Wiener~
Neustadt (t 1695), met nobele bedoelingen bezield, wien het
echter soms aan beleid en doorzicht ontbrak, zoodat hij te ver
ging in zijn concessies aan de Protestanten (o.a. suspensie van het
concilie van Trente). Innocentius XI keurde het streven naar
hereeniging goed, doch hield zich zeer gereserveerd. Als gevol~
machtigde des keizers bezocht Spinola meerdere protestantsche
vorsten, doch onderhandelingen begonnen alleen in Hannover.
Daar was de hertog Jan Frederik katholiek geworden: aan de lands~
universiteit te Helmstatt was de irenicus Calixt professor geweest
(§ 189, 10): een zijner leerlingen, Molanus, luthersch abt van
Loccum, was sedert 1677 president van het consistorie: ook
Leibnitz, sedert 1676 hofraad en bibliothecaris van den hertog,
was een overtuigde ijveraar voor de hereeniging: hij beleed een
algemeen, eenigszins vaag en rationalistisch gekleurd Christen~
dom (§ 201, 2°). Op verzoek van den (protestantschen) hertog
Ernst August hadden sedert 1679 besprekingen plaats, waar~
aan Spinola, Molanus e.a., later ook Leibnitz deelnamen, terwijl
beide laatsten ook met Bossuet in correspondentie traden. Molanus
en Leibnitz veronderstelden, dat alle belijdenissen de voor de
zaligheid noodzakelijke waarheden bewaard hebben: van deze
gemeenschappelijke dogma's uitgaande, wilden zij door weder~
zijdsche concessies ·tot een compromis in de andere komen: Leib~
1 G. Men 9 e, Versuche zur Wiedervereinigung Deutschlands im Glauben,
Kalderkirchen 1923. - P h. H i 1t e bra n d t, Die kirchlichen Reunionsverhand~
lungen in der zweiten Hälfte des 17 Jahrh., R. 1922. - G. Haselbeck, Der
Ireniker P. Christoph y Spinola, Der Katholik 1913, 15, 385. - H. Kiefl,
Leibnitz u. die religiöse Wiedereiniging Deutschlands, Rgb. 21925. - J.
Bar u z i, Leibnitz et l'organisation religieuse de la Terre, P. 1907. - H.
Wei d e man n, G. W. Molanus Abt zu Loccum, 2 Bde Göttingen 1925/29.

15

§ 195. De Kerk in de andere landen.
nitz weigerde met name de onfeilbaarheid van het concilie van
Trente te erkennen. Bossuet kon natuurlijk in het dogma niets
toegeven; de princiepen van vrij onderzoek en onfeilbaar leergezag
der Kerk stonden lijnrecht tegenover elkander. Zoo leidden de
jaren lang voortgezette onderhandelingen niet tot een resultaat.
4°. In Hongarije stonden Katholieken en Protestanten ( 1Y2
millioen Calvinisten. Y2 millioen Lutheranen) met elkander dikwijls
op gespannen voet. In Zevenburgen was het Katholicisme door de
protestantsche vorsten bijna geheel onderdrukt. In 1688 kwam
het land onder heerschappij van Oostenrijk; de protestantsche
rechten werden erkend. doch het Katholicisme versterkte zich.
Daar en in Hongarije werden ook Oostersche Christenen met Rome
vereenigd. (Hergenröther~Kirsch. 86. 87).
5°. In Polen hadden de dissidenten uitgebreide voorrechten. die
op de rijksdagen van 1717 en 1733 beperkt werden. In 1697 werd
Frederik August de Sterke. keurvorst van Saksen. koning van
Polen. Hij was katholiek geworden. liet te Dresden een schitterende
katholieke hofkerk bouwen. en ondersteunde de Jezuieten in
Dresden en Leipzig; zijn particulier leven echter gaf ergernis.
Polen was innerlijk verdeeld door de tegenstellingen onder den
adel; sedert de opvolging door keuze plaats vond (1668). werd
de kroon een speelbal van vreemde machten.
6°. In Scandinavië bleef het Katholicisme verboden godsdienst.
In het wetboek van Christiaan V van Denemarken (1683) was het
verblijf aan priesters. bijzonder aan Jezuieten. op doodstraf ver~
boden; afval tot het .. papisme" werd gestraft met confiscatie en
verbanning. In de 18e eeuw kwam eenige vrijheid.
7°. Engeland. Na de uitroeping der republiek (1649; § 177.5°)
had Cromwell practisch de macht in handen. 1 .. Door den geest
Gods overmand" joeg hij het .. rompparlement". het laatste over~
blijfsel van het .. lange parlement". uit elkaar en beriep het parle~
ment van .. heiligen" (het Barebone~parlement). dat den tijd
doorbracht met godvruchtige gezangen en redevoeringen om .. het
rijk der heiligen" op te richten (1653). Na eenige maanden
verdreef hij de vrome phantasten en liet zich de waardigheid van
Lord~protector opdragen (t 1658). Cromwell bracht Ierland en
Schotland tot onderwerping en heeft de drie landen werkelijk tot
één rijk gemaakt; Engeland heeft hij als eerste zeemogendheid
gevestigd en tot rang van Europeesche grootmacht verheven;
1

1.0.
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daardoor verkreeg het Protestantisme in de politieke wereld een
zelfstandige positie. Met de Independenten had hij voor vrijheid
van godsdienst gestreden en uit zijn aard en uit opportunisme was
hij niet onverdraagzaam. Alle belijdenissen werden geduld, alleen
die der Katholieken niet: met groote sommen konden zij, toch al
reeds verarmd, eenige tolerantie koopen. Na 1646, toen nog
3 priesters terecht gesteld waren, tot 1679 ondergingen echter
slechts 2 den dood (1651 en 1654).
Na den dood van Cromwell (t 1658) kon de republiek zich niet
handhaven en met Karel 11 (1660-85) 1, den zoon van Karel I,
kwamen de Stuarts weer op den troon. De episcopale staatskerk
werd hersteld, terwijl na een korten tijd van tolerantie de Dissenters scherp vervolgd werden (24 Aug. 1662 werden meer dan
2000 puriteinsche geestelijken afgezet). Karel was persoonlijk den
Katholieken gunstig gezind: op zijn sterfbed is hij tot het Katholicisme overgegaan: doch hij was zwak van karakter en stond
tegenover een fel en oppermachtig Protestantisme. In 1673 dwong
het parlement hem den testact af: ieder, die een ambt bekleedde,
moest den suprematie- en trouweed afleggen, het Avondmaal
volgens den Anglicaanschen ritus ontvangen en onder eede verklaren de transsubstantiatie te verwerpen (test, kenteeken tot de
staatskerk te behooren: tegen alle Dissenters, vooral de Katholieken: hij bleef tot 1829 van kracht). In 1678 bracht de renegaat
Titus Oates 2, een ongunstig sujet, de absoluut onware en a priori
geheel onwaarschijnlijke beschuldiging uit, dat de Katholieken een
samenzwering tegen den koning beraamden: zij vond gehoor en
binnen 4 jaar werden 11 Jezuieten, 3 Franciscanen, 1 Benedictijn,
5 saeculiere priesters en meerdere leeken zonder bewijs als hoogverraders ter dood gebracht: het aantal gevangen genomen Katholieken bedroeg tegen de 2000 (Pastor, 1024). Als laatste slachtoffer viel in 1681 0 I i ver P I u n ket 3, de voortreffelijke a. b.
van Armagh (Ierland: 1920 zalig verklaard) De testact werd
sedert 1678 ook van de parlementsleden gevraagd, zoodat 31
katholieke peers hun zetel in het hoogerhuis moesten prijsgeven.
Karel werd zonder tegenstand opgevolgd door zijn broeder
1 Pas tor XIV. 2 DeC 0 u r s 0 n, Le persécution des catholiques en
Angleterre. Un complot sous Charles 11, P. 1898. - J. Spi I man n, Die
Blutzeugen aus den Tagen der Titus Oates-Verschwörung (1678-1681),
Fr. i. B. 1901.
3 P. Mor a n, Life of O. Plunket, Dubl. 2 1895. C. S a I 0 tt i, Vita
del b. O. Plunket, R. 1920.

17
Kerkgeschiedenis III.

2

§ 195. De Kerk in de andere landen.
Jacoh 11 (1685-88), die eenige jaren vroeger katholiek geworden
en openlijk als zoodanig opgetreden was. Hij streefde er naar zijn
geloofsgenooten te begunstigen, doch het ontbrak hem volkomen
aan beleid en gematigdheid; ook was hij zeer absolutistisch, in den
geest van Lodewijk XIV, en zijn particulier leven gaf ergernis.
Te vergeefs spoorden P. Innocentius XI en anderen hem tot voor~
zichtigheid aan, doch hij stond geheel onder den invloed van eenige
onverstandige en overijverige raadslieden o.a. den Jezuiet Petre,
dien hij tot zijn particulieren secretaris en lid van den geheimen
raad benoemde, waardoor Petre ook grooten invloed op de
Engelsche staatskerk verkreeg. Petre trachtte echter wel den koning
vpn sommige onbezonnen maatregelen terug te houden (B. Duhr,
St. der Zeit 119 (1930), 315). Katholieken werden tot hooge
ambten bevorderd, Anglicaansche bisschopszetels werden aan
heimelijke Katholieken gegeven; de koning zond een gezant naar
den H. Stoel en wenschte ook zelf een pauselijken nuntius.
Ofschoon hij bij de aanvaarding der regeering beloofd had de
bestaande rechtsverhoudingen te handhaven, begon hij eigen~
machtig, zonder medewerking van het parlement, de wetten tegen
de Katholieken op te heffen. In 1688 hernieuwde hij een in 1687
uitgevaardigde verordening, welke alle strafbepalingen in geeste~
lijke aangelegenheden suspendeerde en gaf aan de anglicaansche
geestelijken bevel haar van den preekstoel af te kondigen. Alle
tegenstanders van het Katholicisme en absolutisme kwamen in
opstand en toen Jacob II in 1688 een zoon was geboren, die de
katholieke dynastie bestendigen kon, werd door een aantal edel~
lieden Willem 111, stadhouder van Holland, gehuwd met Jacob's
(protestantsche) dochter Maria, uitgenoodigd van den Engel~
schen troon bezit te nemen. 14 Nov. 1688 landde Willem in
Engeland; Jacob vluchtte naar Frankrijk en Willem werd als
koning van Engeland uitgeroepen (1689-1702). Dat Willem, de
tegenstander van Lodewijk XIV, door Innocentius XI ondersteund
zou zijn, is een fabel (Pastor, 1032).
In den hill of rights (1689) werd de koninklijke macht ten koste
van het parlement beperkt, de testact hernieuwd, terwijl de
kroningseed Katholieken van de troonopvolging uitsloot. De
tolerantieacte van 1689 hief alle sedert Elisabeth tegen de
Dissenters uitgevaardigde strafwetten op, zonder hen echter op
voet van gelijkheid met de leden der staatskerk te stellen; alleen
de Socinianen en "Papisten" werden uitgezonderd. Om wille van
zijn kath. bondgenooten (k. Leopold en Spanje) wist Willem een
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bloedige vervolging te keeren; wel werd den Katholieken in 1700
het recht ontnomen om te erven, een testament te maken en
onroerend bezit te verwerven; die het delict van een H. Mis aan~
bracht, ontving 100 pond sterling belooning. Doch ofschoon de
wetgeving streng bleef, begonnen de ideeën van verdraagzaam~
heid veld te winnen en werden de wetten geleidelijk milder
geïnterpreteerd. - Met Georg I van Brunswijk~Lüneburg, zoon
van den keurvorst Ernst August, een achterkleinzoon van Jacob I.
kwam het huis van Hannover op den troon (1714).
De katholieke Ieren 1 hadden partij gekozen voor Karel I. Hun
wanhopig verzet werd door Cromwell neergeslagen, wiens troepen
het land in een woestijn herschiepen en het volk wilden uitroeien
als Josuë de Kanaänieten (1649-53). Ierland had meer dan een
derde zijner inwoners verloren, niet echter door het zwaard alleen,
doch ook door hongersnood, omdat de Engelschen systematisch het
nog onrijpe graan op de velden vernielden. De meeste oud~Iersche
families verloren al haar have en goed, die aan Protestanten
kwamen. Ook aan Jacob 11 waren zij trouw gebleven; de tegen~
stand was door Willem 111 spoedig onderdrukt; weer volgden
confiscaties, zoodat in het begin der 18e eeuw nog slechts 1/11 van
het bouwland in katholieke handen was. Tienduizenden verlieten
hun vaderland. Gedurende geheel de 18e eeuw duurde de
knevelarij voort, die in de geschiedenis nauwelijks haar weerga
vindt: de Katholieken waren bijna rechteloos. Toch bleven zij in
al hun armoede trouw aan het geloof; geestelijken ontvingen zij
uit de lersche colleges in het buitenland.
81:>. Nederland 2. Na den vrede van Munster bleven de plakkaten
tegen de Katholieken van kracht, doch zij werden geleidelijk
minder streng toegepast, ofschoon de predikanten nog herhaaldelijk
alarmkreten deden hooren; De toestand bleef in het algemeen tot het
einde der 18e eeuw zoo, dat de Katholieken van alle ambten waren
uitgesloten, dat zij tegen betaling van vrij aanzienlijke sommen aan
schouten enz. (recognitiegelden enz.) hun godsdienst konden uit~
oefenen, mits dit maar niet te veel naar buiten bleek, dat zoo
nu en dan tegen de priesters, vooral Jezuieten, bijzondere maat~
1 B e II e s hei m, Gesch. der kath. Kirche in Irland lIl. R. 0 u n I 0 p,
lreland under the common wealth (1651-59),2 v. Manch. 1913. - P. M 0 ra n,
Historical sketch of the persecution suffered by the catholics of Ireland under
the rule of Cromwell and the Puritans, Lo. 1907; Catholics of Ireland under the
penal law in the 18th century, Lo. 1899. - W. B u r k e, The lrish Priest in the
penal times (1660-1760), Lo. 1914.
2 Bijdr. voor de Gesch. van de R.~kath. Kerk in Nederland n, Rott 1892.
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Jregelen genomen werden, waaraan men gewoonlijk echter niet de
hand hield. Ook in de Generaliteitslanden (Brabant en
Limburg) waren maatregelen genomen om den katholieken gods~
dienst te verbieden en het Protestantisme in te voeren, in beide
gevallen zonder veel succes. Wel werden protestantsche ambte~
naren aangesteld en de extrabelastingen en economische achter~
uitzetting drukten zwaar, vooral op Brabant. - In 1672. was op
verschillende plaatsen, die door de Franschen en Munsterschen
bezet waren, de katholieke godsdienst hersteld; de apostolische
vicaris Neercassel pontificeerde zelfs in den Dom van Utrecht. De
Katholieken traden echter zeer gematigd en verstandig op, zoodat
na den aftocht der Franschen geen anti~katholieke reactie
ontstond. Neercassel werd zelfs in 1673 door de Staten van
Utrecht naar Versailles afgevaardigd om bij Lodewijk XIV
clementie voor de veroverde gewesten op te wekken. De koning
verklaarde zeer vriendelijk, dat hij .. met syn eigen bloed de wonden
syner ondersaeten wenschte te geneezen", doch deed verder niets.
De apostolische vicaris Johannes Neercassel 1, b. van Castorië
i.p.i. (1663-86), was een hoogstaand, vroom en ijverig man, een
beroemde kanselredenaar en een geleerde theoloog; door Bossuet
o.a., met wien hij in correspondentie stond, werd hij hoog geacht.
Hij begunstigde echter het Jansenisme, dat spoedig zulk een nood~
lottigen invloed zou uitoefenen (§ 198, B). - Het aantal Katho~
lieken bleef procentsgewijze ongeveer gelijk; veel wordt geklaagd
over afval ten gevolge van gemengde huwelijken.

§

196. Het geestelijk leven. Het Quietisme.

10 • Het kloosterleven. Hoe rijk het kloosterleven bloeide, het
commendewezen vormde een ernstige schaduwzijde; Mazarin bv.
bezat 22 abdijen. Enkele hervormingen en nieuwe stichtingen
kwamen tot stand.
De orde der Trappisten 2 (Cisterciensium reformatorum) dankt
haar ontstaan aan Armand de Rancé (1626-1700). Van hooge
1 G. B r 0 m, NeerkasseI' s bestuur tijdens de Fransche overheersching
(1672-1673), A. A. U. 20 (1893),382; Neerkassel's zending naar Lodewljk XIV
in 1673, A. A. U. 22 (1895), 103. Verder § 198, B.
2 Heimbucher 1. Dubois, Hist. de l'abbé de Rancé et sa réforme,
2 v. P. 21869. - M. Serrant, L'abbé de Rancé et Bossuet, P .1903.H. Bremond, "L'abbé Tempête". Armand de Rancé, P. (1929). - Pourrat
IV, 2e Partie, 367. - A. 1eBa i 1. L'ordre de Cltaux. "La Trappe", P. 1924. -
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afkomst en zeer talentvol, had hij vele en rijke beneficies verkregen,
waaronder als commende de Cisterciënzerabdij la Trappe (in
Normandië). Hij leidde echter ook als priester nog een wereldsch
leven, totdat smartelijke ervaringen hem deden besluiten de wereld
te verlaten. Hij werd nu zelf lid der Cisterciënzerorde en abt van
la Trappe (1664), waar hij de oorspronkelijke strenge tucht weer
invoerde: voortdurend stilzwijgen, strenge vasten en onthouding,
handenarbeid, vooral op het land. Spoedig was la Trappe in geheel
Frankrijk bekend om de strengheid en heiligheid zijner bewoners;
toch ontstonden eerst in de 18e eeuw andere Trappistenkloosters;
in 1910 waren er 56 met 4330 leden; sedert 1892 vormen de Trap~
pisten een eigen, van de Cisterciënzers afgescheîden orde. Rancé was een edelmoedig en vurig, doch eenigszins onrustig
karakter; hij neigde tot overdrijving en eenzijdig legde hij, vooral
in den eersten tijd, den nadruk op lichamelijke boetedoeningen.
Ofschoon zelf een begaafd schrijver, betoogde hij in zijn Traité
sur la sainteté et les devoirs de la vie monastique (1683), dat de
studie, behalve het lezen van de H. Schrift en ascetische boeken,
meer schadelijk dan nuttig voor de monniken is; zij moeten zijn
.. des pénitents et non des docteurs." Mabillon weerlegde hem in zijn
T raité des études monastiques (1691), waarop een vrij heftige
polemiek volgde.
S. Johannes Baptist de la Salle 1, kanunnik te Reims (t 1719),
stichtte in 1681 Les Frères des écoles chrétiennes, een congregatie
van leeken met eenvoudige geloften, voor onderricht van knapen,
vooral uit de arbeidende klasse, die zich zeer sterk uitbreidde.
Volgens een door S. Grignon de Montfort 2 (t 1716) nagelaten
regel vormde zich in 1722 Le Société de Marie, een congregatie
van priesters, wier eerste doel het was volksmissies te geven;
later waren zij ook in de buitenlandsche missiën werkzaam.
Als geestelijk schrijver behoort S. Grignon tot de Fransche
school. doch hij legt zeer bijzonder den nadruk op de devotie tot
de H. Maagd, die hij opvat als een mystieke slavernij (Traité de la
vraie dévotion à la Sainte Vierge). Jezus leeft in Maria; de vol~
maakte toewijding aan Jezus en Maria, waarin deze heilige slavernij
bestaat, omvat bijzondere akten, vooral om alle handelingen te
1 Hei m b u c her lIl. Del a i r e, S. Jean B. de la SalIe, L. S. 1900. X. Een groot pedagoog. H. Joh. de la SalIe, Gent 1926. - P r. Wol ter s,
De H. J. B. de la SalIe en zijn paedagogiek, Tilb. 1926. - Fr. Rom b 0 uts,
Historiese pedagogiek I, 251-261. - G. Ri g a u I t, L'Institut des Frères des
écoles chrétiennes, P. 1929. - 2 Biogr.: E. Jac, P. 1902; Te x ier, P. 1903;
G. RigauIt, Marseille 1930; Mgr. Laveille, P. 1930.
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verrichten door Maria, met haar, in haar en voor haar
(Pourrat, 409).
In Duitschland stichtte de priester Bar t h. Hol z h a u ser
(t 1658) een vereeniging van gemeenschappelijk levende wereld~
priesters (Bartholomieten).
De Eerbw. Mechtildis van het H. Sacrament 1
(Katharina Bar, t 1698), abdis van het Benedictinessenklooster
Rambevilliers (Lotharingen) stichtte met steun van koningin Anna
van Oostenrijk te Parijs een klooster tot eerherstel en eeuwigdurende
aanbidding van het H. Sacrament des altaars (1654). Ook in andere
landen ontstonden verschillende kloosters van Ben e d i c t i~
nes sen der e e u wig dur end e a a n bid din g 2; zij volgen
den regel van S. Benedictus en eigen, door de stichteres ontworpen,
door P. Clemens XI (1705) bevestigde constituties.
Een bekeerlinge uit Leiden, Maria de Combé (geb. de Cys;
t 1692) stichtte in een haar door Lodewijk XIV te Parijs aange~
wezen huis de Con g reg a tie der d 0 c h ter s van den
go ede n her der, tot steun van gevallen en in gevaar ver~
keerende meisjes.
2°. De spiritualiteit. 3 Geestelijke schrijvers van beteekenis zijn
o.a. in Frankrijk de Jezuieten GuilIoré (t 1684) en Huby
(t 1693), de Dominicanen Ma s sou 1i é (t 1706) en Pin y
(t 1709 ) ; in I talië de Cisterciënzer, later kardinaal Bon a 4
(t 1669), ook liturgist; de groote predikant S e 9 n er i S.J. (t 1694).
- De kanselwelsprekendheid stond in Frankrijk zeer hoog: Bossuet (§ 197, 2°). Bourdaloue 5 S. J., (t 1704), logisch en helder in
den opbouw zijner preeken, een groot moralist en psycholoog,
Ma s s i 11 0 n (t 1742). een redenaar, die aan den tijdgeest toegevende, op den kansel een leekenmoraal verkondigt.
In Duitschland werkten met veel succes als predikanten en religieuse volksschrijvers de Augustijn Ab r a ham a S anc t a
C I a ra (1644-1709, meest in Weenen), een goede theoloog en
diepe menschenkenner, frisch en origineel. doch soms triviaal. en
1 Biogr. Her v i n et Do u r I e n s, P. 2 1899. - 2 Les Constitutions réunies des
Bénédictines du Très..saint Sacrement. Arras 1862. P. G a u den t i u s,
Der Orden der Ewigen Anhetung in seiner Aufgabe u. Geschichte. Ihr. 1869. a Pourrat IV, 2e Partie (1928). - Bremond VII, VIII. - 4 Biogr.:
A. Ighina, Mondovi 1874; Ressia, Mondovi 1910. - I) E. Griselle,
Bourdaloue, Hist. critique de sa prédication, 2 v. P. 1901. - F. Ca s t ets,
Bourdaloue, P. 1902. - R. D a e s c h 1e r, La spiritualité de Bourdaloue, Leuv.
1927: Bourdaloue (Les moralistes chrétiens), P. 1929. - Et h na B y r n e,
Bourdaloue moraliste, P. 1929.
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de Capucijn Martin von Cochem (1634-1712). - De Eerbw.
Mar i a .d e Ag red a (t 1665), abdis van het Franciscanessen~
klooster der Onbevlekte Ontvangenis te Agreda (Spanje). die
door brieven Philips IV van Spanje leidde, is beroemd om hare
visioenen over het leven der H. Maagd. die zij op bevel van haar
biechtvader opschreef in de Geestelijke stad Gods (Mystica ciudad
de Dios, in 1670 te Madrid in 3 foliodeelen gedrukt). Het boek
werd in 1681 door het H. Officie verboden. maar 3 maanden later
voor Spanje weer vrijgegeven; in 1696 werd het door de Sorbonne
veroordeeld; in 1704 op den Index geplaatst, doch 1705 weer
eraf genomen; nog jaren lang werd er een levendige polemiek over
gevoerd. De H. Stoel heeft de lezing toegestaan, doch zich over
het karakter der visioenen niet uitgesproken.
De tweede helft der 17e eeuw dreigde met het Quietisme een
gevaarlijke richting in te gaan, doch zag ook een devotie herleven,
die zeer veel zegen aan de menschheid gebracht heeft: de ver~
eering van het H. Hart van Jezus. 1 Reeds sedert de 11 e eeuw
was zij bloeiend geweest in Duitschland : bij de geestelijkheid, in
alle kloosterorden en onder de geloovigen en vooral door de
geschriften van de H. Mechtildis en Gertrudis (t 1303) ook in
andere landen bekend geworden. In Duitschland was zij na de
Hervorming voort blijven leven, doch elders meer in vergetelheid
geraakt, echter niet volkomen: de Fransche school had haar.
aansluitend bij het verleden en steunende op haar karakteristieke
theologie, ontwikkeld en beoefend. 2 S. Eudes 3, een leerling dier
school. had het feest van het H. Hart met bisschoppelijke goedkeuring in zijn congregatie ingevoerd (1672).
Een nieuwe periode begint vooral met S. Margaretha Maria
Alacoque 4 (1647-1690), Visitandine te Paray~le~MoniaI. aan
wie sedert 1673 de Zaligmaker meermalen verscheen en haar de
1 L. Ga r r i g u e t, Le Sacré-Coeur de Jésus. Exposé historique et dogmatique
de la dévotion du Sacré-Coeur, P. 1920. - J. B a i n vel, La dévotion au SacréCoeur de Jésus. Doctrine-histoire, P. 4 1917. - 2 K. Ri c hst ä t ter, Die HerzJesu-Verehrung des deutschen M. A., Fr. 21924. - J. Jan sen, De vereering
van het H. Hart vóór de H. Marg. Alacoque, Ned. Kath. St. 24 (1924), 163. G. Kan ter s, Le Coeur de Jésus dans la littérature chrétienne des douze
premiers siècles, Brugge 1931 ; La dévotion du Sacré Coeur dans les anciens Etats
des Pays Bas (XIIe-XVIIe s.), Br. 1928; Supplement 1929; (Neder!. vert. Br.
1928); Het Hart van Jesus beschouwd in de Katholieke overlevering, Den Bsoch
1930. - 3 B rem 0 n d lIl, 629---671. - 4 Mgr. G a u t h e y, Vie et oeuvres de la
bienh. Marg. M. Alacoque, 3 v. P. 3 1915. - A. Ham 0 n, Hist. de la dévotion au
Sacré-Coeur . I. Vie de la bienh. M. M., P. 1907; 11. L'Aube de la dévotion,
1925; III. Paray-Ie Monial, 1928. - J. Jan sen, De "Groote belofte" van het
H. Hart, Ned. Kath. St. 16 (1916), 163.
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('pdracht gaf aan de wereld zijn H. Hart en de wonderen zijner
liefde te openbaren. De Z. Claude de la Colombière S. J. (t 1682) 1
"erzekerde haar van het bovennatuurlijk karakter der open~
haringen en steunde haar in het volbrengen harer zending. De
elevotie vond aanvankelijk van verschillende zijde oppositie; het
hoek van Croiset S.J.: La dévotion au Sact'é~Coeut', werd zelfs op
eten index geplaatst (1704). Ofschoon reeds in de 17e eeuw talrijke
hroeêlerschappen onder den titel van het H. Hart van Jezus waren
up gericht, die aflaten verkregen, werd door den H. Stoel nog in
1727 het verzoek afgewezen een feest van het H. Hart, met eigen
Mis en officie, in te stellen, op grond van "de nieuwheid dezer
elevotie", een bewijs, hoe zij in Rome in vergetelheid geraakt was.
P. Clemens XIII stond in 1765 toe het feest van het H. Hart te
vieren; steeds meer werd de devotie verspreid, om echter eerst
under Pius IX en Leo XIII de groote plaats in het Christelijk leven
te krijgen, die zij thans inneemt. - Vooral de Jansenisten waren
heftige bestrijders. - Het onderscheid tusschen de middeleeuwsche
en de nieuwe, met S. Margaretha Alacoque vooral begonnen
H. Hartdevotie, is, dat de eerste een privaat, de tweede een litt.ir~
gisch karakter heeft. Vervolgens is de middeleeuwsche door de
openbaring aan S. Margaretha "verrijkt met de gedachte aan troost
en eerherstel". Deze gedachte treedt thans op den voorgrond,
terwijl in de oude vereering wel medelijden en berouw, maar niet
eerherstel vermeld wordt. De oude vereering was tenslotte ook niet
zoo, gelijk de nieuwe, op Jezus in zijn H. Sacrament gericht; bijna
enkel op den "Man van smarten" zonder meer. De nieuwe heeft
het .Liefdegeheim tot eigenlijk middelpunt en richt haar liefde van
troost en eerherstel bepaaldelijk op hetgeen het H. Hart in zijn
H. Sacrament te verduren heeft. (Jansen 168).
3°. A. Het Quietisme in het algemeen laat de volmaaktheid
hestaan in de passiviteit (quies, rust) der ziel, in de onderdrukking
der menschelijke vrije werkzaamheid, welke door de goddelijke ver~
vangen wordt. De mensch moet niets, God alles werken. Het staat
dus lijnrecht tegenover de ascese, die een beroep doet op de mede~
werking van den mensch met de genade. - Quietistische elementen
zijn aanwezig in de systemen der Gnostieken, Manicheërs,
Katharen, der Broeders en Zusters van den vrijen geest, der Alum~
brados in Spanje, in de solafidesleer van Luther: ook de mystiek
kan tot quietisme leiden, als zij door ongeroepenen beoefend wordt
1 L. Pe r r 0 y. Le père Oaude de la Colombière. P. 1923. - J. Ze y. Oaudius
de la Colombière, Bloemlezing uit zijn werken, Wassenaar 1930.
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( § 136, 2 0 ). Het Quietisme in strikten zin is de dwaling van
Molinos, die leert: de weg tot de volmaaktheid is de innerlijke weg
of de contemplatie, die jaren lang, zelfs het geheele leven kan duren
en waartoe ieder met behulp der gewone genade kan komen. Deze
contemplatie is een vage, algemeene, onbepaalde beschouwing van
God, waarbij onze innerlijke vermogens vernietigd worden. De ziel
blijft dan in een duister geloof en in een rust, waarin elke bepaalde
gedachte is uitgesloten en geen enkele akt gesteld wordt. Willen
handelen is een beleediging van God, die alleen in ons wil werken.
Door niet meer te handelen, vernietigt de ziel zich zelf en keert zij
terug tot haar beginsel, het goddelijk wezen, waarin zij wordt omge~
schapen: dan is er maar één werkelijkheid, nl. God, die leeft en
heerscht in de ziel. In dezen mystieken dood kan de mensch slechts
willen, wat God wil, want zijn eigen wil is hem ontnomen. De ziel
stelt geen akt van geloof of liefde tot God, zij denkt nooit aan hemel
of hel: zij verlangt niet te weten of zij aangenaam is aan God of
niet: zij onderzoekt niet haar fouten: zij moet niet naar volmaakt~
heid verlangen noch haar zaligheid, noch geestelijke vertroosting,
noch iets aan God vragen, doch alles aan Hem overlaten. Het is
niet noodig, de gewone oefeningen van godsvrucht te stellen, zich
voor te bereiden op de H. Communie, te biechten, aflaten te ver~
dienen: het blijven in den staat der beschouwing vult alles aan. Om
God in geest en waarheid te aanbidden, moeten alle beelden en
voorstellingen worden uitgesloten: de godsvrucht tot de mensch~
heid van Christus en de H. Maagd zijn te verwerpen. Bij bekoringen
moet men zich geheel passief houden: er niet in toestemmen, doch
ook geen tegenovergestelde akten van deugd stellen noch middelen
zoeken, om ze te doen ophouden: de mensch moet in zijn niets
blijven. De duivel kan zich van het lichaam meester maken en laat
de volmaakten, in volle bewustzijn en in volkomen vrijheid, soms
handelingen bedrijven, die de uiterlijke kenteekenen van zonden
dragen, doch het niet zijn, omdat de wil, dien zij aan God
geschonken hebben, geen zonde wil bedrijven. Deze gewelddadig~
heden van den duivel zijn een werkzaam middel om hen te ver~
nederen en tot verachting van zich zelf te brengen.
In dezen extremen vorm, vooral met zijn leer over het zich passief
houden in bekoringen en de gewelddadigheden van den duivel,
werd het Quietisme niet openlijk verkondigd, doch quietistische
tendenzen waren in de 17e eeuw vrij sterk verspreid, ook in katho~
lieke kringen. Dit hangt samen 10 met het Protestantisme en zijn
leer van de algeheele verdorvenheid der menschelijke natuur en de
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alwerkzaamheid Gods; de solafidesleer van Luther, zooals hij en
anderen die soms verkondigen, heeft een quietistische strekking;
ook het in de tweede helft der 17e eeuw ontstane Piëtisme en
Quakerisme zijn quietistisch. Doch 2°. ook met den rijken opbloei der
mystiek, die in dezen tijd veel beoefend werd en in breede kringen
belangstelling vond. Mystieke geschriften maakten grooten opgang
en werden veel vertaald. Daaronder waren verschillende van heilige
menschen, die zich echter op dit moeilijke terrein niet altijd scherp
uitdrukten en daarom goed te verstaan, doch ook voor misduiding
vatbaar waren of die de mystieke gebedswijze aan alle geloovigen
zonder meer aanraadden en bij hen een volmaaktheid veronder~
stelden, die slechts voor enkelen bereikbaar is. Meerdere werden
door de Kerk verboden, toen het gevaar bleek.
Zulke Prae-quietisten 1 zijn B. sommigen, die te sterk den nadruk leggen op
het zich geheel overgeven aan den wil van God, op de vernietiging van den
eigen wil in God, zoodat de mensch zelf niets meer wil en werkt, doch uitsluitend
door God bewogen wordt; o.a. de Capucijn Ben 0 î t deC a n fel d (t 1610,
Règle de perfection); de vrome leek Je a n de Be r ni è r e (t 1659; Le
Chrestien interieur, Oeuvres spirituelies ; men moet zelfs niet verlangen voortgang
te maken in de deugd, wijl dit eigen activiteit insluit; niet bidden om van
bekoringen bevrijd te worden, omdat God ze toelaat); B 0 u don, aartsdiaken
van Evreux, (t 1702; Dieu seul). b. Anderen hadden een minder juiste
opvatting van de contemplatie. Zeer veel werd aanbevolen het enkelvoudige
gebed (de verworven beschouwing, het gebed van rust, omdat de geest en de
verbeelding minder actief zijn, het gebed van de eenvoudige tegenwoordigheid
Gods, l'oraison de simplicité, de simple régard). Het is de hoogste van de actieve
gebedsvormen en de overgang naar de passieve, ingestorte beschouwing, die
tot het gebied der eigenlijke mystiek behoort. Volgens Bossuet bestaat het hierin,
"dat men één enkel onafgebroken schouwen en één enkelvoudigen blik of
liefdevolle aandacht heeft gericht op een of ander goddelijk voorwerp, hetzij
dit God zelf is of een geloofsgeheim of een christelijke waarheid". Deze actieve
beschouwing was onder invloed van S. Johannes van het Kruis vooral in de
Carmelietenorde beoefend; zij veronderstelt in den gewonen regel een innig~
doordrongen zijn van de kennis en de liefde der goddelijke dingen, door langdurige
overweging en zelfverloochening verkregen. Zij is geen werkeloosheid der ver~
mogens, doch veel meer een concentratie, een vereenvoudiging: in plaats van
menigvuldige verstandsacten en affecten, zooals die in de meditatie elkaar
afwisselen, komt een enkele, allesomvattende act van schouwen en beminnen;
de ziel redeneert niet, doch beschouwt, bemint en prijst God. Door verschillende
schrijvers werd deze gebedsvorm echter aanbevolen als gemakkelijk te beoefenen
en als een gemakkelijke, zekere weg ter volmaaktheid; contemplatie, niet meditatie
werd een slagwoord en men bracht daartoe bijna de geheeIe ascese terug. Bij
deze contemplatie moest men zich passief houden; spreekt God, dan moet men
Zijn uitspraken aanvaarden, zwijgt Hij, dan moet men niet door eigen inspanning
een surrogaat trachten te verkrijgen. Bij on geroepenen of zonder voorbereiding
wordt dit streven naar contemplatie droomerlj of een voorwendsel om zich aan
de krachtsinspanning van de meditatie en deugdbeoefening te onttrekken of een
modezucht of een aanleiding tot illusies. In dezen min of meer gevaarlijken zin
1
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werd de contemplatie aanbevolen: in Frankrijk door B e r n i è r e, Mal a val,
een blinden clericus te Marseille met grooten invloed (t 1719; Pratique facile
pour élever räme à la contemplation). In Spanje door den als een heilige
vereerden Mercedariër F a 1con i (t 1638; Alphabet om te leeren lezen in
Christus: de volmaaktheid bestaat in de contemplatie en de totale resignatie van
den wil: de volmaakten hebben niet noodig andere aden van deugd te stellen,
en door G reg 0 r i u sLo p e z, een asceet, die als kluizenaar in Mexico leefde
(t 1596). In Italië door den Oratoriaan Petrucci, in 1681 b. van Jesi, in 1686
kardinaal. Zijn leer vertoont groote overeenkomst met die van Molinos, met
wien hij in relatie stond, zonder diens excessen te volgen: zijn voornaamste
geschriften verschenen vóór het boek van Molinos (o.a. Trattato del" annichilazione virtuosa, 1674). In verschillende landen ontstonden vereenigingen van
beoefenaars der contemplatie: herhaaldelijk traden de Inquisitie en bisschoppen
In Italië tegen daar heerschende misbruiken op : verwaarloozing van het mondeling
gebed, der gewone devoties, der biecht; ook Molinos sloot zich te Rome bij zulk
een vereeniging aan: de school van Christus.

Molinos 1 in 1628 geb. te Muniesa (bij Saragossa) , priester,
doctor der theologie, was in 1664 naar Rome gekomen om te
werken voor de zaligverklaring van den priester Simon van
Valencia. Hij stond, evenals Petrucci, bij geestelijken en leeken van
de hoogste kringen als zielenleider hoog in aanzien: ook kard.
Odescalchi had voor beiden groote vereering, die hij als Innocen~
tius XI nog lang bewaarde. Molinos is beïnvloed door Falconi,
Malaval, Petrucci en zijn Guia espiritual (Geestelijke gids, 1675)
vertoont niet veel verschil met bovengenoemde schrijvers. Het boek
is niet helder en logisch, doch welsprekend, en voorzichtig gefor~
muleerd, zoodat men op het eerste gezicht geen dwalingen ontdekt.
die meer in de tendenzen liggen dan in de leer: het was goedge~
keurd. door gezagvolle theologen, onder wie een Jezuiet en een
Dominicaan en in korten tijd verschenen 5 vertalingen. Toch is het
een gevaarlijk boek, omdat er verkeerde consequenties uit getrokken
kunnen worden, zooals Molinos in zijn mondeling onderricht en ook
anderen deden. Daarom werd het bestreden o.a. door de Jezuieten
Bel r hu 0 m 0 en S eg n e ri (Concordia tra la fatica e la quiete
neU' oratione, Flor. 1680) en den Theatijn Reg i o. Molinos genoot
echter zulk een aanzien, dat de boeken zijner 3 bestrijders op den
Index geplaatst werden (1681). - Doch bij de Inquisitie kwamen
klachten in over zijn persoonlijk leven en de verderfelijke conse~
quenties, die uit zijn leer getrokken werden: in 1685 werd hij
gevangen genomen. Zelfs nu was het vertrouwen van P. Innocentius
nog niet geschokt. die Molinos' geestverwant en verdediger Petrucci
tot kardinaal benoemde (1686). De Inquisitie onderzocht de onge~
1 P. Dudon, Le quiétisme espagnol. Michel Molinos, P. 1921. Pourrat
205-220. - Pastor XIV, 984-95. - P. van den Tempel. De wetenschap der heiligen, 182.
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veer 20.000 brieven, die Molinos als zielenleider geschreven had:
talrijke getuigen werden gedagvaard en Molinos zelf bekende, zich
aan sexueele zonden te hebben schuldig gemaakt. Zijn dwalingen,
bijna allen ontleend aan zijn brieven en ver klaringen der getuigen
in het proces, werden door Innocentius in de bulle Coelestis Pastor
verworpen (1687: Denz. 1221-1288). Molinos zelf, die zijn
dwalingen herroepen had, werd tot levenslange gevangenisstraf
veroordeeld (t 1696). Het blijkt niet, of Molinos door zijn leer tot
moreele afwijkingen gekomen is, of dat hij zijn leer heeft opgesteld
om zich zelf te verontschuldigen of te rechtvaardigen: het laatste
is het meest waarschijnlijke. - Ook de geschriften van Petrucci
werden op den Index geplaatst, evenals die van verschillende
prae~quietisten.

B. Na de veroordeeling van Molinos maakte in Frankrijk een
tijd lang een mildere vorm van quietisme opgang, waarvan de
voornaamste vertegenwoordigster is Madame de Guyon 1 (geb.
1648). Zij was oprecht vroom, doch sentimenteel, fantastisch en
onevenwichtig: haar eigenaardige ziekten vertoon en teekenen van
hysterie. Na den dood van haar echtgenoot (1676), wijdde zij zich
geheel aan de vroomheid. De opvoeding harer jeugdige kinderen
liet zij aan anderen over. "Wat God zonder mij met hen zal doen,
zal geheel goed en goddelijk zijn. Zij zouden anders een mensche~
lijke opvoeding hebben, gegeven door een kleinen, beperkten geest
zonder ervaring, zonder verstand en oordeel. Nu komen zij integendeel onder de' oneindig machtige, wijze, liefdevolle leiding Gods ..
Zij zullen een onsterfelijken vader, een onsterfelijke moeder
vinden: Jezus Christus en Maria ... Zij zullen kinderen des Aller~
hoogsten zijn." Zij bezat talent en een groot gemak van schrijven 2,
daarbij onvermoeiden ijver, charme en overredingskracht om
anderen voor haar ideeën te winnen. In Savoye kwam zij onder
leiding van den Barnabiet La Co m b e, een zwakkeling, in waanzin
gestorven (t 1699). La Combe is beïnvloed door Molinos (Orationis
mentalis analysis, 1686): hij schijnt practisch ook diens theorie over
de gewelddadigheden van den duivel gehouden en beoefend te
hebben. La Combe en Madame de Guyon hebben elkander beïn~
vloed, doch zij heeft de excessen met de gevaarlijke moreele
consequenties vermeden. Hun veelvuldig samenzijn en gemeen~
schappelijke reizen verwekten opspraak; in 1687 werd La Combe
1 P 0 u r rat 220-252. G u e r r ier, Mme Guyon, sa vie, sa doctrine,
son influence, Orléans 1881. - 2 Oeuvres complets, 35 v. Lausanne 1789-91.
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onder verdenking van quietisme in den kerker gezet. dien hij niet
meer verlaten zou. Madame de Guyon eenige maanden in een
klooster der Visitatie te Parijs opgesloten. Zij heeft er altijd tegen
geprotesteerd. dat er iets zondigs in hun relaties was en er is geen
reden haar niet te gelooven. Toen zij uit het klooster kwam. steeg
haar invloed nog; Madame de Maintenon liet haar conferenties
houden in Saint~Cyr; haar geschriften (Les torrents spirituels ;
Moyen court et très fadle de faire oraison. e.a.) werden veel
gelezen.
ZIJ leert: God is ons middelpunt. Hij trekt de ziel tot zich en deze heeft van
nature een neiging tot Hem. Hoe minder de ziel zelf werkt en zich beweegt.
des te meer zal God haar tot zich trekken. Voor de volmaaktheid is het
voldoende. dat de ziel naar God gekeerd blijft in een act van beschouwing en
liefde. die. eenmaal gesteld. vanzelf voortduurt. totdat hij herroepen wordt.
De ziel. die den mystieken dood sterft, door de beschouwing zich in God
verliest, zoekt Hem alleen, zonder nog aan zich zelf te denken. Het streven
naar eigen volmaaktheid stoort de rust in God; men moet niet denken aan
belooning en straf, maar volkomen onverschillig zijn ten opzichte van zich zelf,
ook van de eigen zaligheid en alles aan Hem overlaten.

N a haar vertrek uit het klooster kwam Mad. de Guyon spoedig
in aanraking met Fénelon 1 (1688), leidsman der N ouvelles catho~
liques te Parijs. Vooral de verheven en edelmoedige aspecten
der leer van Mad. de Guyon. de zuivere, onbaatzuchtige liefde tot
God, trokken hem aan en hij zag In haar een heilige, die een gods~
dienstige vernieuwing zou bewerken door het gebed in zuivere
liefde. Zij stichtte een Broederschap der zuivere liefde. de Michelins
(MichaeI. de aartsengel der zuivere liefde), waarvan hij de leider
zou zijn.
Toen Godet de Marais, b. van Chartres. de aandacht vestigde
op dwalingen in haar geschriften, vroeg zij op aanraden van
Fénelon het oordeel van Bossuet en later dat van een commissie,
bestaande uit Bossuet. de NoailIes, a. b. van Parijs en Tronson.
overste van S. Sulpice. Op het landhuis der Sulpicianen te Issy
hield deze een reeks besprekingen (Juli 1694-10 Maart 1695). en
stelde als resultaat de kerkelijke leer tegenover het quietisme in 34
artikelen vast. Voor en tijdens de besprekingen te Issy had Fénelon
Madame de Guyon verdedigd; wel was hij het in sommige punten
1 Pourrat 253-318. Pastor XIV, 110~1115. - Bossuet en
Fénelon (Gosselin) § 197. - A. Delplanque, Fénelon et la doctrine
de l'amour pur, Rijssel 1907. - L. Nova tel, Fénélon. Sa confrérie secrète du
pur amour, P. 1914. - M. Ma s s on, Fénelon et Mme Guyon, P. 1907. E. L é v e s q u e, Bossuet et Fénelon à Issy, Limoges 1899. - L. Cr 0 u s I é,
Fénelon et Bossuet, 2 v. P. 1894. - H. B rem 0 n d, Apologie pour Fénelon,
P. 1910.
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niet met Bossuet eens, doch hij onderteekende de artikelen en werd
10 Juli 1695 door Bossuet tot a.b. van Kamerijk gewijd. Na eenigen
tegenstand onderwierp zich ook Madame de Guyon (t 1717). Onlangs publiceerde P. Dudon een tot dusver onbekend geschrift,
Le gnostique de St. Clément d'Alexandrie, dat hij op goede gronden
toeschrijft aan Fénelon, waarin deze uit Clemens van Alexandrië
tracht te bewijzen, dat er sedert het apostolisch tijdvak een geheime
traditie omtrent het mystieke leven bestond en dat de leer van
Mme. Guyon dezelfde is als die van (den door hem te hoog
geschatten ) Clemens. 1 Door Bossuet werd in 1695 een geschrift
gepubliceerd: Tt'adition des nouveaux mystiques; tot dusver wist
men niet, tegen wien het gericht was; nu blijkt, dat Bossuet het
bovengenoemde werkje van Fénelon, in het begin der conferenties
van Issy geschreven, zonder hem te noemen, bestrijdt.
De artikelen van Issy hadden de dwalingen van de eigenlijke
Quietisten en Prae~quietisten verworpen; deze waren ook nooit
door Fénelon gehouden. Doch enkele quaesties waren onopgelost
gelaten, met name over het karakter der goddelijke deugd van liefde.
Bossuet wilde een boek publiceeren om de artikelen uit te leggen:
Instruction pastot'ale SUl' les états d'ot'aison, waarvan hij het manuscript aan Fénelon zond. Doch 6 weken voor het in druk verscheen.
publiceerde Fénelon zijn Explication des maximes des saints SUl' la
vie intérieut'e (1697). Nu ontbrandde een heftige polemiek tusschen
de twee gI:ootste geesten in Frankrijk, welke door geheel de Kerk,
doch ook door buitenstanders o.a. Leibnitz, met spanning gevolgd
werd. Bossuet, die vóór Issy weinig mystieke geschriften gelezen
had, begreep Fénelon niet altijd; hij meende, dat deze zich niet
hield aan de artikelen van Issy en de dwalingen van Mad. de
Guyon verdedigde; soms is hij te scherp en persoonlijk (vooral in
Rélation SUl' Ie quietisme, waar Fénelon genoemd wordt "de Mon~
tanus van de nieuwe Priscilla".) Fénelon leerde een gematigd quietisme; zijn boek had hij te haastig bewerkt; hij is niet altijd helder
in zijn uitdrukkingen en daardoor onjuist, ofschoon hij het misschien
niet zoo bedoelt; in de polemiek geeft hij verklaringen, waardoor
hij van standpunt verandert, zoodat het voor zijn tegenstander
moeilijk is vat op hem te krijgen. Fénelon verloor de gunst van het
hof en zijn ambt als opvoeder des prinsen. Na langdurige
besprekingen, waarbij een deel der censoren zich voor Fénelon
uitsprak, werden de dwalingen van zijn boek in 23 stellingen verI P. D u don, Le gnostique de
Fénelon, P. 1930.
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oordeeld, wat door P. Innocentius XII in de breve Cum alias
bevestigd werd (1699; Denz. 1327-49). Fénelon onderwierp zich
en las zijn veroordeeling van den kansel af; wel meende hij, dat hij
zijn gedachten onjuist uitgedrukt en daardoor aanleiding tot de
veroordeeling gegeven had, wijl hij de dwalingen zelf niet had
willen leeren ; hij liet de zaak echter rusten. Na zijn dood vond men
een verbeterde editie van zijn Maximes 1.
De dwalingen in het boek van Fénelon zijn: De hoogste volmaaktheid is een
toestand van volmaakte liefde (datur habitualis status amoris Dei), waar alle
eigenbelang is uitgesloten en waarin het verlangen naar belooning en de vrees
voor straf geen plaats meer vinden. Een volmaakte ziel kan overtuigd zijn
verdoemd te wezen en in deze overtuiging aan God het absolute offer van
haar eeuwig geluk brengen. In den toestand van heilige onverschilligheid
wenschen wij niets voor ons, alles voor God; wij willen niet, dat wij volmaakt
en gelukkig zijn om ons eigen belang, maar in zoover God het ons wil maken.
De meditatie is een uiting van baatzuchtige liefde. De in God getransformeerde
zielen verlangen de vergiffenis der zonden in de biecht niet als een persoonlijke
reiniging en verlossing, maar als iets wat God wil, dat wij tot zijn eer willen.
De heilige mystieken hebben uit den staat van de getransformeerde zielen de
oefeningen der deugden uitgesloten. - De passieve houding ten opzichte van de
eigen zaligheid en de beoefening der deugd, welke door Fénelon geleerd wordt,
is gevaarlijk en kan tot quietisme en verslapping in het geestelijk leven leiden
en zijn opvatting van de zuivere, onbaatzuchtige liefde is onjuist. Ook Franciscus
van Sales en andere hadden dikwijls gesproken over den .. pur amour", terwijl
de school van de Bérulle met haar theocentrisch karakter eveneens in deze
richting wijst. Doch Fénelon gaat te ver. Hij meent, dat het baatzuchtig en
dus onvolmaakt is, bij de liefde tot God eenigszins aan zich te denken en
dat de eigenlijke volmaaktheid daarin bestaat, bij de liefde tot God de gedachte
aan zich zelf volkomen en blijvend uit te sluiten. Dit is een dwaling. Het is
inderdaad de hoogste liefde God om Hem zelf te beminnen, om zijn eindelooze
goedheid en volmaaktheid en wij kunnen daarbij wel een oogenblik abstractie
maken van ons zelf, en van Gods goedheid jegens ons. Doch wij kunnen dit
niet blijvend doen, omdat ieder wezen, dus ook de mensch, noodzakelijk zijn
eigen geluk nastreeft en God zelf wil, dat wij Hem als ons hoogste geluk zoeken.
De leer van Fénelon is in strijd met de deugd van hoop.
Doch ook Bossuet overdrijft 2. Hij meent, dat wij bij iedere handeling nood~
zakelijk ook gedreven worden door eigenbelang, door het streven om gelukkig
te zijn of te worden (Instr. sur les états, 10, 29); dat wij God dus niet kunnen
beminnen, dan omdat Hij ook goed is voor ons en ons de eeuwige belooning wil
schenken. Het formeele object, het motief in den act van liefde, is, tenminste
secundair, ons eeuwig geluk en de goedheid van God jegens ons. Terwijl dus
volgens Fénelon de amor benevolentiae den amor concupiscentiae uitsluit,
bestaat volgens Bossuet de amor benevolentiae, de .. pur amour", niet (Panhé~
donisme, Bremond, Histoire VIII). - De meer algemeene opvatting is, dat het
motief der volmaakte liefde de goddelijke goedheid in zich zelf is, doch dat de
goedheid van God, waardoor Hij ons gelukkig wil maken, een noodzakelijke
voorwaarde is, omdat wij Hem niet zouden kunnen beminnen, als Hij ook niet
goed was voor ons. (S. Thomas, S. Th. Ha Hae q. 26 a. 13. ad 3.: ,Dato
enim per impossibile, quod Deus non esset horninis bonum, non esset ei ratio
1 Explication des Maximes des Saints, ed. A. C her el, P. 1911. 2 J.
Nis i u s, Z. f. Kath. Th. 8 (1884), 508, 645. - S. Har ent, A propos de
Fénelon. La question de l'amour pur, Etudes 127 (1911) 178 vlg. - E.
Dublanchy, Charité, D. Th. II, 2219.
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diligendi".) - Later geeft Fénelon aan den ..pur amour" de subtiele, doch
niet onjuiste beteekenis, dat in den act van liefde het natuurlijk verlangen
naar ons particulier geluk moet worden uitgesloten, terwijl Bossuet voor en
na zijn polemiek met Fénelon de goedheid van God in zich zelf het motief der
liefde noemt.

4°. De veroordeeling van het Quietisme had bij velen wantrouwen
gewekt tegen de mystiek; men zag er een valsche devotie in, extravagantie en onbegrijpelijke theorieën; hoogstens was zij voor een
kleine elite geschikt. Verschillende geestelijke schrijvers waarschuwden er tegen, onder wie vooral Ni col e (Réfutations des
principales erreurs des quiétistes, 1695) en andere Jansenisten. Zoo
telt de 18e eeuw zoo goed als geen mystieke schrijvers en ook de
oudere, S. Theresia enz., worden weinig gelezen. In plaats van de
mystieke verheffing komt de zuivere ascese op den voorgrond, die
echter niet zelden den invloed ondergaat van het Jansenistisch
rigorisme, zoodat men de volmaaktheid alleen van den negatieven
kant ziet, in de bestrijding der concupiscentie.
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10. Op het gebied der speculatieve theologie en philosophie is de
tijd der groote en oorspronkelijke denkers voorbij; wel worden goede
synthesen gegeven: in thomistischen geest door den Franschman
Gonet O. P. (t 1681; Clypeus Theologiae thomisticae), in scotistischen door den Franschman Frassen O.F.M. (t 1711; Scotus
academicus); het uiterste Augustinisme wordt verdedigd door den
Italiaansehen Augustijn Noris (t 1704) . Verdienstelijke theoI. zijn
verder de Sorbonisten Habert (t 1668), Tournely (t 1729;
Gallicaan) .
Daarentegen staan de positieve theologie en de kerkelijke
geschiedenis zeer hoog, vooral in Frankrijk; de rijke middelen van
kerken en kloosters maken groote publicaties mogelijk. Op de eerste
plaats komen de Benedictijnen van S. Maur; in weinig meer dan
een eeuw tijds gaven zij ruim 200 folianten uit, behalve talrijke
andere werken; ook voerden zij een uitgebreide wetenschappelijke
correspondentie. D'Achéry (1609-85) en anderen verzamelden
de bronnen van de Fransche kerkelijke geschiedenis; zijn leerling
Mabillon 2 (1632-1707) is de grondlegger der wetenschappelijke
1 Hurter, Nomenclator IV (1664-1763). K. Werner, Gesch. der apo!.
u. polemischen Literatur IV, V. - 2 H. Ja dar t, Dom Jean Mabillon, Reims
1879. - E. de B rog I i e, Mabillon et la Société de Saint-Germain des Près,
2 v. 1888. - J. de Ghellinck, L'édition de S. Aug. par les Mauristes,
N. R. Th. 57 (1930), 746.
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oorkondenleer (De re diplomatica) en de uitgever van groote
critische verzamelwerken (Acta SS. Ord. S. Ben.; Annales O. S. B .•
Vetera Analecta). De Mauriner uitgaven der kerkvaders met voor~
treffelijke inleidingen en registers verdrongen alle andere (Mabillon.
Coustant (t 1721), Montfaucon (t 1741; de grondlegger der
Grieksche paleographie). Op het gebied der liturgie zijn te noemen
Martène (t 1739), der kerkelijke geschiedenis Martène, Ruinart
(t 1709), Ste. Marthe (t 1725), der profane Bouquet (t 1754),
der chronologie Clemencet (t 1778). Bekend zijn verder de Orato~
rianen Morin (1659) en Thomassin (t 1695: Vetus et nova
ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios), Le Quien O. P.
(t 1733; Oriens Christianus), de saeculiere geestelijken Cotelier
(t 1686), Valois (t 1676), Renaudot (t 1720), du Plessie d' Argentré
(t 1740), de leeken Ellies du Pin (t 1719), du Cange (t 1688),
Baluze (t 1718). Uitgevers van concilies zijn de Jezuïeten Labbe
(t 1667), Cossart (t 1674), Hardouin (t 1729); waardevolle kerk~
geschiedschrijvers de met Port~Royal in verband staande priester
Tillemont ( t 1698), de priester Claude Fleury 1 (t 1723), en
Natalis Alexander O. P. (t 1724), beide Gallicaansch gezind.
In Italië hebben groote verdiensten voor de kerkelijke geschiedenis
Pallavicini S.J., later kardinaal (t 1667), de Z1. Tommasi (t 1713),
Theatijn en Muratori (1672-1750).
De groote vertegenwoordiger der Bollandisten is de Antwerpsche
Jezuiet Daniel Papebroch (t 1714). Hij geraakte in een
heftige polemiek met de Carmelietenorde, wier afkomst van Elias
en Eliseus hij bestreed: 14 deelen der Acta Sanctorum werden op
den Spaanschen index geplaatst; toen de Jezuieten op den Paus
appelleerden, legde deze beide partijen het zwijgen op.
Op het gebied der H. Schrift is bekend de Fransche Oratoriaan
Richard Simon (t 1712), een der grondleggers van de
moderne bijbelcritiek, die soms echter te ver gaat en de Vaders
oneerbiedig behandelt: hij werd door Bossuet bestreden, die echter
te veel traditionalist is.
Op het gebied van het kerkelijk recht hebben verdiensten de
Duitschers Schmalzgrueber S. J. (t 1735), Pichler S. J. (t 1736).
Reiffenstuel O. F. M. (t 1703); de laatste is gelijk Sporer O. F. M.
(t 1714) tevens een bekende moralist.
2°. Universeele geesten met diepgaanden invloed zijn Bossuet en Fénelon.

1

Fr. Ga q u é r e, La vie et les oeuvres de Claude Fleury, P. 1925. -
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Bossuet 1, ..l'aigle de Meaux" (1627-1704), werd geb. te Dijon,
kanunnik te Metz. waar zijn vader raadsheer was in het parlement. doctor der
Sorbonne. b. van Condom (1669-71). leermeester van den dauphin (kroonprins).
den zoon van Lodewijk XIV. b. van Meaux (1681). Hij was een man van geniale
gaven en groote arbeidskracht. die alles. wat hij ter hand nam. met toewijding
en zorg verrichtte; zoo heeft hij een buitengewoon rijke en veelzijdige werkzaamheid ontwikkeld. ..Avant tout. Bossuet est prêtre; cette qualité détermine les
formes de son esprit et de sa conduite.... Avec sa forte intelligence. ce fut
toujours une äme candide, presque naive. Il fut Ie plus savant des théologiens.
et garda jusqu'à sa mort la foi simpIe. sans nuages et sans doute. d'un
petit want" (Lanson). - De meest op den voorgrond tredende eigenschap
van zijn talent is de gave. van welsprekendheid. die zich ook in zijn
geschriften openbaart. Zijn meeste preeken (ruim 200 bewaard) dateeren
uit de jaren 1659-69; hij bereidde ze zorgvuldig voor. doch schreef ze niet
voluit; hij munt uit in de ontwikkeling van theologische en phUosophische
gedachten, waarmee hij de moraal verbindt. Verheven en majestueus. blijft hij
altijd helder en natuurlijk; hij is een meester der taal. - Voor den kroonprins
schreef hij een handleiding der philosophie (o.a. Traité de la connaissance de
Dieu et de soi-méme). een Politique tiree des propres paroles de r Bcriture. een
Abrégé de rhistoire de Prance. en een Discours sur rhistoire universelle. een
grootsche phUosophie der geschiedenis, waarin hij de leiding Gods in het
wereldgebeuren laat zien, doch die ook als geschiedenis over het algemeen
voortreffelijk is. Zijn moeilijke taak heeft hij waardig vervuld; ook Lodewijk XIV
durfde hij op zijn plichten wijzen; hij was ..un évêque au milieu de la cour"
(Massillon). - Als b. van Meaux resideerde hij en vervulde nauwgezet zijn
herderlijke plichten; hij stelde o.a. een catechismus op (1686). In het gewone
leven was hij eenvoudig, gemoedelijk en goedig. - Het groote ideaal van zijn
leven is geweest de bekeering der Protestanten; reeds te Metz streefde hij dit
na, waar zij zeer talrijk waren (correspondentie met Leibnitz § 195, 3°). Zijn
meest bekende werken op dit gebied zijn: Bxposition de la doctrine catholique
sur les matières de controverse (1668), geschreven voor Turenne en andere
bekeerlingen. dat buitengewoon geschikt is om protestantsche vooroordeelen weg
te nemen en Histoire des variations des églises protestantes (1688). De
Protestanten van zijn tijd namen aan, dat God eenige objectieve waarheden geopenbaard heeft; zij hadden het vrije onderzoek practisch prijsgegeven en de
waarheden, die zij als geopenbaard erkenden, in belijdenisgeschriften vastgelegd.
Bossuet toont nu aan. dat zij in essentieele leerstukken onophoudelijk veranderd
zijn en dus niet de objectieve waarheid der openbaring. die onveranderlijk is,
bezitten. Zijn uiteenzetting der protestantsche leer, die hij in de bronnen bestudeerd heeft. is voortreffelijk; ook dringt hij er diep in door. Hij is echter te
1 B 0 u s s e a u d, Bist. et description des manuscripts et des éditions originales
des ouvrages de Bossuet, P. 11 1897. - Oeuvres complètes, ed. La c h a t, 31 v.
P. 1862-Q6; ed. G u i 11 a u m e, 10 v. Bar-Ie-Duc 1877. - Oeuvres oratoires,
ed. J. Lab a r q, 7 v. P. 1890-97; ed. revue et augmentée par eh. U rba i n
et E. Levesque, 8 v., Brugge 1926. - eh. Urbain et E. Levesque,
Correspondanee de Bossuet, 15 v. P. 1909-25. - B a us set, Hist. de Bossuet,
of v. P. 1814. - F. Brunetière, Bossuet, P. 111914. - G. Lanson,
Bossuet. P. 1890. - E. B a u man n. Bossuet, P. 1929. - A. Lar gen t. Bossuet.
D. Th. 11. - Ph. Be r t a u I t, Bossuet intime, P. 1927. - eh. U rba i n et
E. Leve s q u e. Les demières années de Bossuet. Journal de Ledieu, Brugge-P.
2 v. 1928/29. - A. R é be 11 i a u, Bossuet historien du protestantisme, P. 111892.
...:.... 1 n g 0 1 d, Bossuet et Ie Jansenisme. P. 111904. - eh. U rba i n et E.
Leve s q u e. L'Eglise et Ie théatre. Bossuet. Maximes et Réflexions sur la
Comédie, P. 1929. - Over de fabel van het huwelijk van Bossuet: P. Kas tee I.
Het. Schild 11 (1929) 78. 214, 375.
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veel traditionalist; te veel beschouwt hij (gelijk Arnauld enz.) de oudheid als
den eenigen maatstaf en heeft daarom te weinig oog voor de legitieme ont~
wikkeling van de kerkelijke leer en praktijk. Zijn boek maakte diepen indruk
op de toenmalige Protestanten; bij Protestanten van onzen tijd, die minder waarde
hechten aan de orthodoxe leer, voor wie de ontwikkeling van het dogma juist
een bewijs van leven is, die Luther en Calvijn als feilbare menschen beschouwen,
zou dit minder het geval zijn. - Altijd staat Bossuet op de bres, als naar zijn
meening de Katholieke leer en princiepen bedreigd worden: bij het Quietisme
(§ 196) en tegen Richard Simon (1°). - Een groot en vroom geestelijk schrijver,
en een lyrisch dichter is hij in zijn Elevations sur les mystères en MéditatioM
lIIJt' rEvangile. waarin hij soms het sublieme nadert; zijn geestelijke brieven zijn
zeer solied. - Hij is gematigd Gallicaansch (§ 194, 3°). - De Jansenisten
hebben zich dikwijls op hem beroepen en hij stond ook met Amauld en Nicole
in vriendschappelijke relatie, doch dit was tijdens de Pax Oementina. De leer
der 5 proposities verwerpt en bestrijdt hij; ook wil hij absoluut onderwerping
aan het kerkelijk gezag (§ 198). Wel is hij in de dogmatiek augustijnsch en
streng in de moraal (§ 199); in 1697 bv. denuncieerde hij te Rome het posthume
werk van kard. Sfondratus Nodus praedestinationis dissolutus. omdat o.a. daarin
geleerd werd, dat de kinderen, die zonder doopsel sterven, een natuurlijk geluk
zullen genieten en dat een expliciet geloof in de dogma's der Triniteit en
Incarnatie niet met de noodzakelijkheid des middels voor de zaligheid vereischt
wordt (§ 147, 2°). Op zijn aansporing censureerde de Assemblée du clergé van
1700 het bekende axioma: facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam.
Féne10n 1 (1651-1715) stamde uit een hoog~adellijke familie; hij was superior
van een communiteit van Nouvelles catholiques (bekeerde protestantsche
vrouwen), leermeester der kinderen van den kroonprins, onder wie de hertog
van Bourgondië, de toekomstige troonopvolger, sedert 1695 a. b. van Kamerijk.
Om zijn Semi..Quietisme (§ 196, 3°, B) viel hij in ongenade bij het hof; zijn
uitgestrekt bisdom heeft hij voorbeeldig bestuurd en tijdens den Spaanschen
successieoorlog een grootsche liefdadigheid ontwikkeld. - Hij is een man van
hooge geestelijke en moreele eigenschappen, doch gecompliceerd en subtiel en
een utopist. Te veel liet hij zich door zijn gevoel en idealisme leiden (Mme.
Guyon) ; in verschillende opzichten kondigt hij nieuwe tijden aan en niet geheel
ten onrechte is hij een voorlooper van Rousseau en de romantiek genoemd.
Zijn talrijke geschriften bewegen zich op het gebied der philosophie en apologie,
letterkunde, politiek (Télémaque; bestrijding van het absolutisme), opvoed~
kunde (Traité de l'éducation des filles. sommige moderne princiepen) ; hij is een
der groote bestrijders van het Jansenisme en, in tegenstelling met zijn meeste
tijdgenooten in Frankrijk, is hij ultramontaan en verdedigt hij, met eenige reserve,
de pauselijke onfeilbaarheid.
1 Oeuvres, 34 v. Versailles 1820/24. B a u s set, Fénelon, 3 v. P. 1809. Gos s e I i n, Hist. littéraire de Fénelon, Lyon P. 1843. - F u n k ~ B ren t a n 0Fénelon, Etude critique, P. 1902. - A. La r gen t, Fenelon, D. Th. V. A. Del p I a n q u e, La pensée de Fénelon d'après ses oeuvres morales et
spirituelles, P. 1930. - H. B rem 0 n d, Les plus belles pages de Fénelon, P. 1930.
- M. Ca g n a c, Fénelon directeur de consdence, P. 2 1903; Etudes critiques.
P. 1910. - E. Seillière, Mme Guyon et Fénelon, précurseurs de Rousseau,
P. 1920. - H. Martin, Fénelon en Hollande, Amst. 1928.
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§ 198. De verdere geschiedenis van het Jansenisme.
A. In Frankrijk 1. 10 • De S proposities, het formulier van
Alexander VII en de Clementijnsche vrede (1669). Ondanks de
bulle In eminenti ging men onder leiding van Arnauld voort
sommige stellingen van den Augustinus te verdedigen; de bulle had
bovendien de dwalingen niet afzonderlijk aangegeven. Daarom
stelde N i col a a s C 0 r net, syndicus der Sorbonne, S proposities
op (1649) , die naar zijn meening de voornaamste dwalingen
bevatten. In een brief, uitgegaan van Vincentius a Paulo en door
88 bisschoppen onderteekend, werden zij aan P. Innocentius X
opgezonden ( 1651 ), die na een nauwkeurig onderzoek ze als
kettersch veroordeelde in de bulle Cum occasione (1653 ; § 186. 4 0 .)
Alleen de eerste staat letterlijk in den Augustinus; de 4 andere
impliciet; volgens Bossuet zijn zij "l'äme du livre et Ie livre n' est
pas autre chose que les propositions elles mêmes." (Dat dit zoo is,
bewijst o.a. J. Carreyre, D. Th. VIII, 476-494.)
Na de pauselijke veroordeeling nog aan de proposities vasthouden, zou opstand tegen de Kerk beteekenen, wat de Jansenisten
niet wilden. Daarom volgden Arnauld, Nicole c.s. nu een andere
taktiek: zij gaven toe, dat de proposities kettersch waren (wat
Arnauld vroeger bestreden had); zij ontkenden echter, dat zij ze
leerden en trachtten aan te toonen, dat hun opvattingen die van
Augustinus en Thomas waren. Bovendien ontkenden zij, dat de
proposities (tenminste de 4 laatste) in den Augustinus stonden en
den zin van Jansenius weergaven, want Jansenius had de leer van
Augustinus uiteengezet, die niet kettersch kan zijn; m.a.w.: de 5
proposities houdt niemand; ook Jansenius hield ze niet; er is eigenlijk geen Jansenisme. De Kerk, zoo zeiden zij verder, is onfeilbaar,
als zij verklaart, dat een stelling ketters eh is (quaestio juriSt van
het recht), doch niet, als zij verklaart, dat een stelling in een
bepaald boek staat of door een bepaald persoon geleerd wordt
(quaestio factit van het feit); dan kan zij geen innerlijk aanvaarden,
hoogstens een eerbiedig stilzwijgen opleggen. Zij ontkenden m.a.w.
de onfeilbaarheid der Kerk in dogmatische feiten (facta dogmatica,
de naam van Fénelon), feiten, die niet in de bronnen der openbaring vervat zijn, doch met een beslissing over een geloofs1 § 186. H. D u m a s, Histoire des cinq propositions de Jansenius, 2 v. Luik
1699. - J. B 0 u rl 0 n, Les assemblées du Clergé et Ie Jansénisme, P. 1909. Pastor XIV (1929), 161-256 (Innoc. X); 423-493 (Alex. VII); 553-593
(Clemens IX); 970-983 (Innoc. XI; moraalquaesties).
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waarheid onverbreekbaar verbonden zijn: b.v. dat het concilie van
Trente een algemeen concilie is, dat Pius V op wettige wijze tot
Paus gekozen is, dat een dwaling in een boek staat.
Tot verontschuldiging kan men aanhalen, dat de onfeilbaarheid der Kerk
in dogmatische feiten toen niet zoo uitdrukkelijk geleerd werd als thans.
Bossuet bv. ontkende haar (misschien niet meer in zijn allerlaatste jaren); vooral
Fénelon heeft deze leer dUidelijk uiteengezet en thans is zij minstens theologisch
zeker (Van Noort, Tract. de Ecd. Christi, No. 89; E. Dublanchy, Eglise,
D. Th. IV, 2188). Een onfeilbare uitspraak van de Kerk over een valsche
stelling zou waardeloos kunnen worden, als zij niet tevens met onfeilbare zeker~
heid kon verklaren, dat de stelling in een bepaald boek staat. Ofschoon Bossuet
overtuigd was, dat de Kerk ook instemming met een niet onfeilbare uitspraak
kan eischen, stonden hij en anderen, die de onfeilbaarheid in dogmatische feiten
ontkenden, tegenover de Jansenisten minder sterk. Ook het Gallicanisme moest
verwarring stichten; met een beroep daarop konden de Jansenisten immers
beweren: al zou men aanvaarden, dat de Kerk in de quaestie van het feit onfeilbaar
is, dan geldt dit nog niet voor den Paus; deze is slechts onfeilbaar, als de geheele
Kerk hare instemming geeft. Doch Bossuet en de andere niet~Jansenistische
Gallicanen waren overtuigd, dat de bisschoppen en daardoor de geheele Kerk
met de pauselijke uitspraak zoowel omtrent het recht als het feit hunne instemming
betuigd hadden.

Op de beweringen van Arnauld (o.a. in zijn werkje Relation
abrégée sur les 5 Propositions ) antwoordde de Assemblée der
geestelijkheid van 1654 met de verklaring, dat de 5 proposities wel
in den Augustinus staan, waarmee P. Innocentius X zijn instemming
betuigde. Arnauld werd door de Sorbonne veroordeeld (1656): de
schelen van Port-Royal moesten opgeheven worden. De Assemblée
van 1656 schreef onder bedreiging met straffen de publicatie van
de bulle Cum occasione voor en sprak zich ook uit voor de onfeilbaarheid der Kerk in het feit (1 Sept. 1656). In de bulle Ad sacram
(16 Oct. 1656) verklaarde P. Alexander VII, gelijk de Assemblée
van 1656, dat de 5 proposities uit den Augustinus getrokken waren
en veroordeeld "in den zin door Jansenius bedoeld". (Denz. 1098.)
Ook hier hebben de Jansenisten de quaestie vertroebeld. De Paus
sprak zich niet uit over de innerlijke bedoeling van Jansenius, of hij
dwalingen had willen leeren, doch alleen over den objectieven zin
van zijn boek: hij verklaarde, dat het boek volgens den natuurlijken
zin der woorden, dien Jansenius verondersteld werd te gebruiken,
de 5 proposities bevat. De Jansenisten verwarden de innerlijke
gezindheid van Jansenius met den objectieven zin van zijn boek.
Ook hier heeft later vooral Fénelon helderheid gebracht. - De
Assemblée aanvaardde in 1657 de bulle van P. Alexander en
stelde een door alle geestelijken te onderteekenen formulier op,
waarin zij verklaren, de bulle aan te nemen en de 5 proposities te
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veroordeelen, welke niet de leer van S. Augustinus weergeven, die
door Jansenius verkeerd is uitgelegd (17 Maart 1657).
De Jansenisten hadden een korten triomf beleefd, toen Pascal in
Januari 1656 zijn eerste Lettres publiceerde (§ 199). De e~rste 3
zijn gericht niet tegen de Jezuieten, doch tegen de Dominicanen en
Thomisten: zij moeten Jansenius niet veroordeelen, die hetzelfde
leert als Augustinus en Thomas. In den 4en spot hij met de .. gratia
sufficiens" en ..potentia proxima" der Thomisten: dit zijn slechts
woorden: practisch verschillen zij" niet van Jansenius. Ook de 17e
en 18e handelen over genade en vrijheid, en de quaestio juris et
facti. Doch evenals de bisschoppen waren ook Mazarin en Lodewijk XIV voor een streng optreden tegen de Jansenisten, die de
godsdienstige eenheid bedreigden en bevriend waren met sommige
hunner politieke tegenstanders, vroegere aanhangers der Fronde
(o.a. kard. de Retz). Daarom gelastte de koning de onderteekening
van het formulier der Assemblée (1664), waartegen echter ook
enkele bisschoppen in verzet kwamen. Onder de Jansenisten
heerschte intusschen groote verdeeldheid. Sommigen meenden, dat
men uiterlijk het formulier kon aannemen, omdat uit den aard der
zaak in de quaestio facti geen innerlijke instemming, doch slechts
uiterlijk stilzwijgen kon geeischt worden. Anderen, (vooral later bij
het formulier van Alexander VII, 1665), dat men niet kon zweren,
dat de proposities in den Augustinus staan, als men meent van niet
en niet overtuigd is van de onfeilbaarheid des Pausen in de quaestie
van het feit (Bremond IV, 231). De nonnen van Port~Royal bleven
hardnekkig de onderteekening weigeren, ook toen de Sacramenten
haar werden onthouden; verschillende werden naar andere kloosters
overgebracht (1664) . Vruchteloos had Péréfixe, de a.b. van Parijs,
haar trachten te overreden. "Elles sont pures comme des anges
et orgueilleuses comme des démons", zou hij gezegd hebben: zelf
echter had hij geen heldere opvatting omtrent de quaestio facti.
Omdat verschillenden de bevoegdheid van de Assemblée
bestreden, om onderwerping aan haar formulier te eischen, stelde
P. Alexander VII. op haar verzoek en dat des konings, zelf een
soortgelijk formulier op: .. de 5 proposities .... uit den Augustinus
genomen en in den zin, door den schrijver bedoeld, zooals de
H. Stoel .... ze veroordeeld heeft, verwerp en veroordeel ik oprecht
en zoo zweer ik" (1665: Denz. 1099). Alle Fransche bisschoppen
namen het formulier aan; 4 verklaarden in een herderlijk schrijven,
dat men in de quaestie van het feit niet gebonden is tot innerlijke
instemming, doch dat een eerbiedig stilzwijgen voldoende is (1665;
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nI. de in den roep van heiligheid staande Pavillon. Caulet
( § 194. 3°). Buzenval en Henri Arnauld. de broer van Antoine).
Een kerkelijk proces werd tegen hen ingeleid. toen 19 andere
bisschoppen verklaarden, het met hen eens te zijn en een beroep ten
hunne gunste deden op den nieuwen Paus. Clemens IX, (1667).
De koning vreesde met dwang niets te zullen winnen en men zocht
naar een nieuwe overeenkomst. Na langdurige onderhandelingen
wist men de 4 bisschoppen te bewegen. een door Arnauld opge~
stelden. vagen en dubbelzinnigen brief aan den Paus te zenden.
waarin zij verklaren. het formulier te zullen onderteekenen. Zij
hadden echter. voordat zij den brief zonden. uitdrukkelijk ver~
klaard en herhaalden dit op de synodes. waar zij hun geestelijken
het formulier lieten aannemen. dat de onderteekening ten opzichte
van het feit slechts een eerbiedig stilzwijgen beteekende. Deze
verklaring was geheim gehouden. maar werd ruchtbaar. Clemens
antwoordde. zich te verheugen. dat zij ..oprecht" .. zonder restrictie"
onderteekend hadden en hief alle maatregelen op. welke genomen
waren tegen hen en Arnauld en de nonnen van Port~Royal. die
op dezelfde wijze onderteekend hadden. (De Clementijnsche vrede ;
19 Jan. 1669).
Heeft CIemens die verklaring gekend en zich toch met stil~
zwijgen tevreden gesteld? Of is hij misleid? Dit laatste is het
meest waarschijnlijke. Later zal hij het wel vernomen. doch het niet
opportuun geacht hebben opnieuw in te grijpen. op gevaar af een
schisma te veroorzaken; van de later te benoemen bisschoppen
kon men eischen het formulier zonder restrictie te aanvaarden.
zoodat het Jansenisme vanzelf zou verdwijnen.
Deze hoop is ijdel gebleken. De dubbelzinnige Jansenisten.
uiterlijk met de Kerk verzoend. gingen nu ongestoord voort hun
leer te verspreiden (de bijbel van Mons. de Augustinus~uitgave d~
Benedictijnen. geschriften tegen de (naar hun meening overdreven)
Maria~ en heiligenvereering); strenge boetepraktijken werden hier
en daar ingevoerd; nieuwe aanhangers gewonnPll. vooral onder
de Oratorianen. In Leuven golden als Jansenistioch de professoren
van Vianen. Huygens. Hennebel. Havermans. Opstraet; als hun
tegenstander Steyaert. De Jansenisten hadden zelfs hun hoop
gevestigd op den strengen P. Innocentius XI. wiens secretarissen
Casoni en Favoriti vrienden van Arnauld waren en zijn aan~
hangers begunstigden. terwijl ook sommige kardinalen (Casanata.
Azzolini. Carpegna. Colonna) voor de strenge richting waren. Er
is geen spoor van bewijs. dat Innocentius Jansenistische leer~
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stellingen goedkeurde: het zwijgen der Jansenisten schijnt hij de
eerste jaren als een prijsgeven van hun dwalingen te hebben
opgevat. Verschillende geschriften der partij werden onder zijn
regeering verboden. Wel verwierp hij, tot haar groote vreugde,
verschillende laxe sententies (1679), doch de congregatie van het
concilie van Trente vaardigde in hetzelfde jaar ook een decreet
uit, waarin sommige ideeën van Arnauld' s boek De la fréquente
communion veroordeeld werden. Lodewijk zorgde echter, dat de
twisten niet opnieuw begonnen. Arnauld moest in 1679 Frankrijk
verlaten: hij stierf in 1694 te Brussel. In 1686 had hij in zijn
Phantome du Jansénisme nog eens verdedigd, dat er geen Janse~
nisme bestond.
2°. Quesnel en de bulle Unigenitus. 1 Na zijn dood was
Paschasius Quesnel (1634-1719) de leider der partij: hij bracht
het Jansenisme in breede kringen: onder hem krijgt het door samen
te gaan met het Gallicanisme ook een meer anti pauselijk karakter.
Quesnel was lid van het Oratorium: toen de generaal Ste. Marthe
krachtiger optrad en van alle leden de onderteekening eischte van
het formulier van Alexander VII, weigerde hij: hij moest het
Oratorium verlaten en week uit naar Brussel (1684), waar ook
Arnauld verbleef en later de Mauriner G e r b e ron zich bij hen
voegde. België en Nederland werden nu middelpunten van Janse~
nistische actie. - Van den persoon van Quesnel ging een groote
aantrekkingskracht uit. doch hij was vasthoudend aan eigen
meening en een onovertroffen intrigant. In 1671 publiceerde hij zijn
Réflexions morales sur Ie Nouveau Testament. een geestrijk boek,
vol zalving, doch dat vooral in de latere edities onder bedekte
termen geheel de Jansenistische dogmatiek en moraal bevatte. De
derde editie (1695) droeg de goedkeuring van Louis de Noailles.
b. van Chälons, kort daarop a.b. van Parijs en kardinaal, die zelf
niet jansenistisch was, doch bekrompen van geest, en die, nu hij
eenmaal door zijn goedkeuring met de partij verbonden was, hard~
nekkig aan haar vasthield. De polemiek leefde weer op: de
Assemblée van 1697 veroordeelde meerdere stellingen van Quesnel.
Een veel heftiger strijd ontbrandde echter, toen een Jansenist,
als biechtvader van een stervenden geestelijke, aan de Sorbonne
1 P. Laf i t a u, Histoire de la Constitution Unigenitus, 2 v. Avignon
1737-38. - A. Sc h i Il, Die Constitution Unigenitus. Fr. i. B. 1876. - V.
Th u i 11 ier, Rome et la France, La seconde phase du Jansénisme. ed. Ingoid.
P. 1901. - A.I eR 0 y. La France et Rome de 1700 à 1715. Histoire diplomatique
de la bulle Unigenitus. P. 1892; Un Janséniste en exû. Correspondance de
P. Quesnel, 2 v. P. 1900.
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7 vragen voorlegde, o.a. of men iemand, die zich bij de onder~
teekening van het formulier van Alexander VII alleen aan het
eerbiedig stilzwijgen hield, de absolutie mocht geven. 40 doctoren
der Sorbonne antwoordden bevestigend. De Cas de conscienee
werd met de antwoorden door de Jansenisten gedrukt (1701) en
geheel Frankrijk kwam in beroering. P. Clemens XI veroordeelde
het antwoord (1703); Bossuet wist de doctoren op 4 na tot her~
roeping te bewegen; de universiteiten van Leuven, Douai en Parijs
spraken zich tegen een bevestigend antwoord uit. In 4 Instructions
pastorales (1704/05) zette Fénelon op meesterlijke wijze de
quaestio facti en de dwalingen van het Jansenisme uiteen. Op
verzoek van de regeering sprak P. Clemens nogmaals in de consti~
tutie Vineam Domini (1705) de veroordeeling over den casus uit
(Denz. 1350) en verklaarde het eerbiedig stilzwij gen niet voldoende.
Alle bisschoppen, behalve een, namen de constitutie aan. De nonnen
van Port~Royal weigerden; haar klooster werd opgeheven (1708)
en afgebroken.
Quesnel was op bevel van de Precipiano, a.b. van Mechelen,
gevangen genomen ( 1703) , doch wist naar Amsterdam te
ontvluchten. Zijn in beslag genomen papieren openbaarden wijd~
vertakte Jansenistische intriges. Ook het gevaar van zijn Réflexions
bleek steeds duidelijker; nadat reeds meerdere bisschoppen ze
veroordeeld hadden, wendde Lodewijk XIV zich ook tot
P. Clemens XI. die in de bulle Unigenitus 101 stellingen uit het
boek veroordeelde (1713). De eerste 43 stellingen geven de
5 proposities van Jansenius weer over de genade en de uit~
verkiezing. De 28 volgende handelen over de theologische deugden
en tegenovergestelde zonden. Slechts wat uit bovennatuurlijke
liefde geschiedt, is goed; er is dus geen natuurlijke zedelijkheid.
De laatste 30 handelen over de Kerk, haar tucht en Sacramenten.
Hier worden de opvattingen van Richer verdedigd; het lezen der
H. Schrift is voor iedereen noodzakelijk; de geloovigen moeten in
de H. Mis met den priester de gebeden reciteer en ; de absolutie
mag niet gemakkelijk en eerst na volbrachte boete gegeven worden.
(Hergenröther-Kirsch IV, 49.)
Volgens de Gallicaansche theorie was er een nationaal orgaan
noodig om de bulle te accepteeren, waartoe Lodewijk een buiten~
gewone assemblée van 49 bisschoppen te Parijs bijeen riep. Negen
weigerden de aanname zonder nadere explicatie; in het geheel
namen 117 bisschoppen haar aan, terwijl 15 (onder wie Noailles)
weigerden. Het Gallicanisme verhinderde den Paus krachtig tegen
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de weerspannigen op te treden: het Jansenisme verborg zich achter
het Gallicanisme. Zoolang Lodewijk XIV leefde, durfde men nog
niet openlijk op te treden. De politiek van den regent 1 was aanvankelijk den Jansenisten meer gunstig: in 1717 appelleerden
4 bisschoppen van de bulle op een algemeen concilie: de bulle was
niet duidelijk, de quaestie was niet goed onderzocht en de Fransche
bisschoppen hadden niet aan het onderzoek deelgenomen: alle
bisschoppen hadden de bulle niet aangenomen: er was dus geen
moreele eenstemmigheid en geen onfeilbare uitspraak. Later sloten
zich bij het appèl nog aan 8 bisschoppen, de Sorbonne en heimelijk
de Noailles: in het geheel 3000 geestelijken, onder wie vele regulieren, van de 100.000 (appellanten en acceptanten). In de bulle
Pastoralis officii (1718) excommuniceerde P. Clemens de appellanten. De regent, onder invloed van Dubois, en later Lodewijk XV,
onder invloed van zijn minister kard. Fleury, traden nu tegen de
Jansenisten op, doch de parlementen bleven partij voor hen kiezen.
Door bedreigingen en onderhandelingen wist men de meeste weerspannigen te winnen, ook (tenminste uiterlijk) de Noailles (1728).
Ook in de orden was men krachtig gaan optreden: 26 weerspannige
Karthuizers vluchtten naar Holland, 15 Cisterciënzers uit de abdij
Orval 2 (Luxemburg) naar Utrecht (1728). Een koninklijk decreet
van 1729 eischte verwijdering der weerspannigen uit de Sorbonne.
3°. Dan begint het vervalS der partij. Sedert 1727 hadden de
Jansenisten een blad: Nouvelles ecclésiastiques, dat in 1794
heimelijk in Frankrijk, daarna tot 1803 in Holland verscheen,
waarin men nooit ontwaart "une seule étincelle de talent .... une
seule lueur d'impartialité" (S. Beuve III, 130). In 1727 was de
diaken Frans de Päris gestorven, die tot de partij behoord en in
faam van heiligheid gestaan had om zijn vroomheid en milddadigheid. Bij zijn graf op het S. Medarduskerkhof te Parijs geschiedden,
naar men meende, wonderbare genezingen: geen enkele echter
staat vast. Talrijke scharen trokken er heen en bij velen openbaarden
zich eigenaardige verschijnselen: stuiptrekkingen (convulsions),

1 J. Carreyre, Le Jansénisme durant la Régence I, Leuv. 1929. G.
Har d y, Le Cardinal de Fleury et Ie mouvement janséniste, P. 1925. - J.
H i I d, Honoré Toumely u. seine Stellung zum Jansenismus, Fr. i. B. 1911. 2 N. Tilliore, Hist. de J'abbaye d'Orval, Gembloux 1927. 3 E. Préclin,
Les jansénistes du XVIII s. et la Constltutlon civile du clergé: Le développement
du richérisme dans Ie Bas..clergé 1713-91, P. 1929: L'union des égHses
galHcane et angHcaine. Une tentatlve du temps de Louis XV, P. 1928. L. S é c h é, Les demiers Jansénistes, 3 v. P. 1891.
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extasen enz., die aanstekelijk werkten; (soms bij 100 menschen
tegelijk). Sommigen beriepen er zich op tegen de bulle Unigenitus
(convulsionnaires). Kard. Fleury liet het kerkhof sluiten (1732);
iemand schreef op het hek: "De par Ie Roy défense à Dieu, de faire
miracle en ce lieu." Toen werden heimelijke bijeenkomsten
gehouden, nog jaren lang, waar de verschijnselen zich herhaalden,
meest bij jonge vrouwen, dikwijls dwaas, soms immoreel. Ook de
meeste Jansenisten spraken hun afkeuring uit. - De parlementen
bleven zooveel mogelijk voor de Jansenisten partij kiezen en hielden
de agitatie levendig. Zoo werd in 1754 de Beaumont, a.b. van
Parijs, verbannen, omdat hij vasthield aan het gebruik appellanten
de laatste H. Sacramenten te weigeren. Jansenistische juristen
zullen nog werkzaam zijn bij de samenstelling van de Constitution
civile du clergé.
4°. Het Jansenisme heeft vooral in Frankrijk een noodlottigen
invloed uitgeoefend. In bondgenootschap met het Gallicanisme
heeft het het pauselijk gezag ondermijnd. Zijn strengheid
ontmoedigde de geloovigen, hield hen af van het ontvangen der
H. Sacramenten, en had niet zelden het tegenovergestelde gevolg,
dat men redeneerde: de geboden Gods zijn toch niet te vervullen;
laten wij dus het leven genieten. Het gaf den ongeloovigen
wapenen in de hand om het Christendom, dat zij met het Jansenisme vereenzelvigden, te bestrijden, als zou het onmenschelijke
dogmas verkondigen. De Katholieken putten zich uit in onderling en
strijd, in plaats van zich te keer en tegen den gemeenschappelijken
vijand, het opkomende ongeloof; zoo alleen is het te verklaren,
dat dit in korten tijd zooveel terrein kon winnen.
B. Nederland. 1 5°. Jansenius stond in vriendschappelijke relatie

1 A. v. Lom me!. Relatio ablegationis ad aulum Romanum factae .... a
Th. de Cock. A. A. U. 12. 224; 13. 58. - Th. deC 0 c k. Missio Foederati
Belgii seu Missionis Batavae descriptio .... 1706. ed. A. v. Lommel. Den Haag
1879. - Th. de Cock. De Petro Codde. R. 1715. - T. W. Backhusius,
Acta Z. B. van Espen.... Paschasii item Quesnellii et Christiani Erkelii circa
missionem hollandicam 1703-1731. Editio nova. Mech. 1827. Neder1. vert., met
uitvoerige inleiding over de gesch. van het Jansenisme in ons land. door F.
van V ree, Utr. 1836. - Causa Quesnelliana sive motivum luris pro procuratore
curiae ecclesiasticae Mechliniensis actore, contra P. P. Quesnel, Br. 1705. Declaratio et responslones ah archieplscopo Sebasteno.... cardinalibus tradita.
Causa Coddaeana sive collectio quibus P. Coddaei fides
s. 1. 1704. orthodoxa .... adseruntur, Antw. (Amst. ?) 1705. - Openbaer verweerschrift
door den aartsbisschop van Sebaste .... in het licht gegeven. Utr. 1706. J. van B eek, Lijst van eenige boeken en brochuren uitgegeven in de Oud~
katholieke kerk van Nederland 1700-1751. Rotterd. 1893. - Vg1. verder de
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met den apostolischen vicaris' Rovenius en verschillende andere
voorname geestelijken der Missie. Eenige jaren was hij president
geweest van het seminarie te Leuven voor het Hollandsche deel der
Missie; zijn Augustinus was goedgekeurd door Rovenius,
Wachtelaer, Marius en anderen; deze wisten toen echter niet, dat
het boek door Rome veroordeeld was; zoodra hun dit bekend was,
hebben zij zich onderworpen. (Rovenius leert uitdrukkelijk de
pauselijke onfeilbaarheid; Res publica christiana. 107 vlg. ).
Aànvankelijk bemerkt men hier echter weinig van Jansenistische
gezindheid. Wel heerschte er een voortdurende rivaliteit en strijd
tusschen de apostolische vicarii en de saeculiere geestelijken aan de
eene, de regulieren, vooral de Jezuieten, aan de andere zijde (§ 179,
II, 3°). Dit zou de saeculieren in Nederland er toe brengen, zich
gemakkelijker aan te sluiten bij de professoren van Leuven en andere
saeculieren, die min of meer voor Jansenius partij kozen, dan bij
de Jezuieten, zijn grootste bestrijders. Ook in de praktijk der ziel~
zorg stonden de saeculieren dichter bij de strengere richting der
Jansenisten dan bij die der Jezuieten; meeningsverschillen hierover
waren reeds gerezen onder Vosmeer, die den Jezuieten laxisme
verwijt.
Duidelijk wordt de invloed van het Jansenisme onder Neercassel
(1663-86; § 195, 8°), die zijn opleiding bij de Oratorianen in
Parijs ontvangen had en zelf lid was van het Oratorium, waar het
Jansenisme veel sympathie en aanhang vond. Met de hoofden van
het Fransche Jansenisme (Arnauld, Gerberon, du VauceI. Quesnel)
stond hij in drukke relatie en toen zij Frankrijk moesten verlaten,
vonden zij bij hem een gastvrije opname. Aan Arnauld, dien hij als
een heilige vereerde, vertrouwde hij tijdens diens verblijf te Delft
( 1682-84) de vorming van eenige theologanten toe. Het seminarie
voor het Utrechtsche gedeelte der missie bracht hij in 1683 van

registers van A. A. U. en B. b. Haarlem; G. B rom, Archivalia in Italië. J. Co r nel i s sen, Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Com.
Kribber met Mgr. G. Garampi, A. A. U. 53 (1929), 194 (Jansenisme omstr.
1765). L. M 0 z z i, Storia delle rivoluzione della chiesa d'Utrecht,
3 v. Venetië 1787 (Fransche vert. Gent 1828). - D. Huurdeman en W.
Knuif, Van Utrecht naar Rome, Utr. 1914. - Dupac de BelIegarde,
Histoire abrégée de I'Eglise metropolitaine d'Utrecht, Utr. 31852. R.
Ben n i n k Jan s s 0 n i u s, Gesch. der Oud~Roomsch Katholieke kerk in
Nederland, Den Haag 1870. - Bijdragen voor de gesch. van de R. Kath. Kerk
in Nederland, 2 dl. Rott. 1888, 1892. - W. K nut tel, De toestand der NederI.
Katholieken 11 (1892). - Gedenkboek 1723-1923. Tweede eeuwfeest der
verkiezing van C. Steenoven, Utr. 1923.
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Keulen over naar Leuven, waar de Jansenistische tendenzen sterk
door eenige professoren vertegenwoordigd waren. Dit alles
geschiedde echter tijdens den Clementijnschen vrede, toen bv. ook
Bossuet met Arnauld vriendschappelijke relaties onderhield. Al
kan men Neercassel, die in 1671 te Rome het formulier van
Alexander VII onderteekende, niet zonder meer een Jansenist
noemen, toch blijkt uit zijn daden en geschriften dUidelijk, dat hij
sterk door het Jansenisme beïnvloed is, zoodat men verschillende
karakteristieke tendenzen van het Jansenisme bij hem vindt. In
1673 verschenen te Gent Monita salutaria B. V. Mariae ad cultores
suos indiscretos van den Keulschen rechtsgeleerde Widenfeldt, een
bekeerling, goedgekeurd o.a. door Petrus van Walenburgh,
wijbisschop van Keulen, een op schamperen toon gestelde bestrijding
van de volgens den schrijver overdreven Mariavereering; het lokte
een groot aantal verweerschriften uit en werd in 1674 op den Index
geplaatst, donec corrigatur. Neercassel verklaarde het niet met de
wijze waarop, wel met den inhoud eens te zijn en schreef in dien
geest zijn Tractatus de sanctorum et praecipue B. V. Mariae cultu
(Keulen, 1675), dat ook in het Fransch en Nederlandsch vertaald
werd. - Reeds tijdens Neercassel was een strijd ontbrand over het
Wees gegroet, of men moest bidden "Gezegend zijt gij boven de
vrouwen", zooals meer gebruikelijk was, of "onder de vrouwen",
gelijk de Jansenisten wilden, waarin de anderen een poging zagen
de H. Maagd afbreuk te doen. - Voortreffelijk is Neercassel's
T ractatus de lectione scripturarum (Emmerik, 1677), door van
Heussen vertaald: Verhandeling van 't lezen der Schriftuure, waer
in d' oeffeninge der Protestanten in de zelve te lezen wederleid
en de vastigheid van 't lezen der Catholijken getoont wordt
(Antwerpen, 1685), waarin hij er sterk op aandringt, dat allen de
H. Schrift zullen lezen. - In zijn Amor poenitens. (Emmerik,
1683), waaraan ook Arnauld en Quesnel hadden meegewerkt, wil
hij het contritionisme verdedigen (§ 199) en heeft hij zeer strenge
moraalopvattingen (§ 186, 50 ); in 1685 verscheen een tweede,
voorzichtiger geredigeerde druk; Bossuet e.a. betuigden hun
instemming. Het boek werd in Rome gedenuntieerd. Neercassel
stond bij P. Innocentius XI en verschillende kardinalen in aanzien;
eerst na den dood van Innocentius werd de eerste editie (zooals
uitdrukkelijk vermeld werd) door de Inquisitie verboden, donec
corrigatur (1690). Sedert Benedictus XIV werd de vermelding van
de eerste editie weggelaten.
Na den dood van Neercassel begon de actie van het Utrecbtsche
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vicariaat 1, en vormden zich de juridische opvattingen, waarop men
later de keuze van Steenoven zou baseeren. Volgens deze was de
in 1559 opgerichte hierarchie nog blijven bestaan. De apostolische
vicarissen waren aartsbisschoppen van Utrecht en tegelijkertijd
als apostolische vicarissen afgevaardigden van den Paus, met
bijzondere faculteiten om uit zijn naam ook de andere bisdommen
Haarlem, Deventer enz. te besturen. Drie kapittels waren nog
wettig blijven bestaan: van Utrecht, Haarlem en Deventer: dat
van Utrecht in het door Rovenius in 1633 opgerichte vicariaat. Als
wettige kapittels hadden zij de onvervreemdbare rechten, die ook
de Paus hun niet kan ontnemen, om tijdens het openstaan van den
zetel hun respectievelijke bisdommen te besturen, een eigen
bisschop te kiezen en de eventueeIe nalatigheid van andere kapittels
te suppleeren. - De groote juridische raadsman was hier, evenals
in verschillende andere quaesties, Zeger Bemard van Espen,
professor van het kerkelijk recht te Leuven, de vader van het
Febronianisme, die wegens zijn Jansenistische gevoelens in 1728
Leuven moest verlaten en kort daarop te Amersfoort overleed.
Nog immer wordt tegen evidente feiten in beweerd, dat de apostolische
vicarissen aartsbisschoppen van Utrecht waren. Zij zijn het nooit geweest en
hebben zich nooit als zoodanig beschouwd. In 1639 werd te Utrecht een gerucht~
makend proces tegen Rovenius geopend, dat eindigde met zijn levenslange
verbanning en waarin een der voornaamste beschuldigingen is, dat hij zich
als aartsbisschop van Utrecht gedragen zou hebben. De rechter beriep zich
hiervoor vooral op den door Vosmeer en ook door Rovenius dikwijls gebruikten
titel: Arehiepiseopus Philippensis et Ultrajeetensis neenon Hollandiae et
Zelandiae eaeterarumque eonfaederatarum Belgii provinciarum atque Trans~
Isulanii partium viearius~apostolieus. Deze titel is inderdaad onduidelijk; voegt
men het woord Ultrajectensis bij Philippensis, dan beteekent het, dat Rovenius
titulair a.b. van Philippi en tevens a.b. van Utrecht is; voegt men het bij
Hollandiae, dan wil het zeggen, dat hij a.b. van Philippi en apostolisch vicaris
van Utrecht. Holland. Zeeland en de andere provincies is. Dat deze lezing de
juiste is. blijkt uit verschillende gegevens, o.a. uit den eigenhandigen brief van
Rovenius aan de Utrechtsche burgemeesters. waarin hij verklaart nooit aarts~
bisschop van Utrecht geweest te zijn en den titel in bovengenoemden zin uitlegt;
uit de verklaring van Rovenius' vicaris~generaal Wachtelaer en van zijn gevangen
genomen secretaris Mook. Ook tot Rome was het doorgedrongen. dat Rovenius
beschuldigd werd. zich aartsbisschop van Utrecht genoemd te hebben en men
vroeg hem daarover nadere verklaring. Rovenius liet de aangelegenheid door
1 C. H 0 y n c k van Pap end r e c h t. Historia Ecd. U1trajectinae. Mech.
1725; Ned. vert .• Mech. 1728. - Causa ecd. U1trajectinae historice exposita .••.
(per J. C. van Er c keI), Delphis 1724. - N. B roe der sen. Quinque tractatus
historici de rebus Metr. Ecd. Ultrajectinae I, Delft 1729; I1~V, Utr. 1763. A. van de Ven. Over den oorsprong van het Aartsbisschoppelijke kapittel van
Utrecht der oud~bisschoppelijke Clerezy. Utr. 1923. - J. d e Jon g. Het
Utrechtsche vicariaat en de strijd over de hierarchische orde in de 17e eeuw.
De Kath. 164 (1923), 73. 146.
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Gravius, zijn agent te Rome, uitleggen. Naderhand hebben Rovenius en zijn
opvolgers nooit meer den onduidelijken titel gevoerd; eerst na 1700 beginnen
de Jansenisten te beweren, dat de apostolische vicarissen aartsbisschoppen van
Utrecht waren.
Ook het Utrechtsche vicariaat was geen eigenlijk kapittel met de daaraan
verbonden rechten; (over het Haarlemsche kapittel zou men kunnen twisten).
Rovenius had het in 1633 opgericht als een raad, om hem in het bestuur van
het (oude) aartsbisdom Utrecht ter zijde te staan. Er waren nog verschillende
katholieke kanunniken van de 5 oude Utrechtsche Kapittels; van deze nam
Rovenius er eenige in zijn vicariaat op met verschillende andere priesters. Het is
geen voortzetting van de oude Utrechtsche kapittels en nooit werd het de eerste
jaren als zoodanig beschouwd; pas na den dood van Neercassel begon het zich
kapitulaire rechten aan te matigen, die echter noch door Codde noch door
Rome erkend werden.

Het Utrechtsche Vicariaat en het Haarlemsche kapittel stelden
als opvolger van Neercassel voor Hugo Franc. van Heussent den
bekenden historicus, pastoor te Leiden, die door Neercassel reeds
in 1683 tot zijn coadjutor gevraagd was. In Rome maakte men
echter moeilijkheid, omdat hij te Leuven theses verdedigd had in
strijd met de pauselijke onfeilbaarheid (1677), terwijl in 1687 zijn
Hollandsch geschrift over den aflaat en het jubilé op den Index
geplaatst werd. Ten slotte werd door beide corporaties Theodorus
de Cockt pastoor te Leiden, een oud~student der Propaganda, naar
Rome afgevaardigd om voor de benoeming van een apostolisch
vicaris te werken. Ook de Cock was zich blijkbaar toen niet van
Jansenistisch gevaar bewust; op zijn reis naar Rome had hij een
onderhoud met Arnauld, QuesneI. Nicole e.a. en in Rome werkte
hij aanvankelijk voor van Heussen. Toen het bleek, dat diens aan~
stelling niet bereikt kon worden, stelden de beide colleges Petrus
Codde voor, geb. te Amsterdam, Oratoriaan, pastoor te Utrecht,
die door P. Innocentius XI tot apostolisch vicaris en titulair a.b.
van Sebaste benoemd werd (1688). Uit de handen van de Berg hes,
a.b. van Mechelen, ontving hij de bisschopswijding; hij weigerde
de onderteekening van het formulier van Alexander VII en daar de
Brusselsche internuntius Davia geen opdracht had deze te eischen,
drong hij er niet verder op aan. Codde was een vertrouweling van
Neercassel geweest, een vriend ook van Quesnel. Reeds spoedig
kwamen te Rome klachten binnen, dat hij het Jansenisme
begunstigde; bij het ingestelde onderzoek wist hij zich echter
grootendeels te rechtvaardigen. In 1697 publiceerde de Jezuiet
Doucin een boekje: Mémorial abrégé, extrait d'un autre plus ample,
touchant tétat et Ie progrés du Jansénisme en Hollande; kort
daarop verscheen het in het Latijn: Breve memoriaie, in 1705 in het
Hollandsch: Kort memoriaal. Het is allerwaarschijnlijkst samen~
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gesteld door Adr. van Wyck, pastoor te Kethel, met behulp van de
en Aerts, en gaf een korte samenvatting van de
klachten tegen Codde: hij zou toelaten, dat Jansenistische leer~
stellingen op den kansel verkondigd werden, o.a. dat Christus niet
voor alle menschen gestorven is, dat Jansenistische geschriften ver~
spreid en catechismussen gebruikt werden met Jansenistisch getinte
leerstellingen, dat overmatig strenge praktijken bij biecht en
H. Communie werden gevolgd, dat van de in de biecht verkregen
kennis gebruik werd gemaakt ten nadeele van den poenitent, dat
weinig eerbied voor de aflaten getoond werd, dat gebeden werd:
.. Gebenedijt zijt gij onder de vrouwen" en het laatste gedeelte van
het Wees gegroet: .. H. Maria, bid voor ons" enz. werd weggelaten,
dat bij de toediening der sacramenten de Nederlandsche taal
gebruikt werd. Verder zouden Jansenistische priesters begunstigd,
de andere teruggezet worden en op verschillende plaatsen zouden
de geloovigen tegen de nieuwe praktijken in verzet gekomen zijn.
Codde denuncieerde het Breve memoriale in Rome; P. Inno~
centius XII stelde een congregatie van 10 kardinalen in om de
aangelegenheid te onderzoeken; er verschenen talrijke verweer~
schriften (o.a. van Quesnel. La toy et l'innocence du clergé de
Hollande détendue. 1700) en ook Codde zelf zond een verdediging
in. 25 Sept. 1699 besloot de congregatie der kardinalen Codde uit
te noodigen persoonlijk naar Rome te komen; tijdens zijn afwezig~
heid moest hij de Cock als zijn provicaris aanstellen. Codde zocht
eerst uitvluchten, maar besloot ten slotte te gaan; hij stelde echter
niet de Cock tot provicaris aan, doch 4 anderen, o.a. J. Catz en van
Heussen. 11 Dec. 1700 kwam hij te Rome aan, waar intusschen
kard. Albani, die de voorzitter der kardinaals~congregatie geweest
was, onder den naam van Clemens XI den pauselijken troon
bestegen had. Codde werd zeer welwillend ontvangen. 16 Febr.
1701 dienden 24 saeculiere priesters der Hollandsche missie (o.a. de
Cock, van Wyck) een suppliek in bij de Propaganda, waarin zij
verklaren, dat hier wel degelijk Jansenisme bestond. Als antwoord
zonden 303 priesters een suppliek ten gunste van Codde (alle leden
van het vicariaat en het Haarlemsche kapittel. alle aartspriesters;
de onderteekenaars waren saeculieren, behalve 14 regulieren:
4 Norbertijnen, 3 Kruisheeren, 3 Benedictijnen, 2 Oratorianen,
1 Augustijn, 1 Franciscaan). Op zijn verzoek werden Codde de
tegen hem ingebrachte beschuldigingen ter hand gesteld, waarop
hij antwoordde in een Declaratio (2 Juni 1701) en Responsiones
(15 Oct.), beide op de drukkerij der apostolische kamer gedrukt.

Jezuieten Verbiest
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Zijn verklaringen omtrent zijn eigen gevoelens ten opzichte van de
leer van Jansenius en het begunstigen van het Jansenisme werden
niet bevredigend geacht. Ten slotte werd hem gevraagd het
formulier van Alexander VII eenvoudig, zonder restrictie te onderteekenen. Hij antwoordde, dat hij de veroordeeling der 5 proposities
in sensu obvio wilde onderteekenen, maar het feit kon hij niet
aannemen: hij kon niet gelooven, dat de Paus op dit punt meer dan
een eerbiedig stilzwijgen kon eischen: in geweten kon hij ook niet
de pauselijke onfeilbaarheid aannemen: wel wilde hij beloven er
niets tegen te zullen schrijven of te zeggen. 13 Mei 1702 werd
Codde in zijn bediening geschorst: P. Clemens stelde de Cock tot
provicaris aan.
De schorsing van Codde als vicaris en de benoeming van de
Cock tot provicaris ontmoetten krachtig verzet zoowel bij het
vicariaat als bij het Haarlemsch kapittel: hun voorbeeld werd
gevolgd door vele geestelijken, zoodat de Cock bij zijn ambtsaanvaarding slechts door 89 priesters als provicaris werd erkend,
terwijl 240 dit weigerden. Krachtig werd de Cock, die onmiddellijk
nieuwe aartspriesters aanstelde, gesteund door Bussi, internuntius
te Brussel. Eenmaal in oppositie tegen Rome, zetten de door Codde
benoemde provicarissen weldra den eersten stap naar het schisma,
doordat ook zij voortgingen hun jurisdictie uit te oefenen, waardoor
groote verwarring ontstond. Mogelijke censuren van den internuntius, die niet konden uitblijven, trachtten zij waardeloos te maken
door den steun der wereldlijke overheid, ingeroepen door van
Heussen en Jan Christiaan van Erckel, pastoor van het begijnhof
te Delft, die de ziel was van het verzet. Een placcaet der staten
van Holland (17 Aug. 1702) verbood aan de Cock het uitoefenen
van zijn ambt, aan allen de erkenning van de Cock en het gevolg
geven aan een citatie door Rome. Tevens wonnen zij het advies
in van Quesnel, die het voortzetten der jurisdictie en het inroepen
der wereldlijke macht geoorloofd verklaarde, gelijk ook van Espen,
die het laatste alleen in tijd van nood geoorloofd achtte, en
beriepen zich tot tweemaal op een beter ingelichten paus. (Aug.
1702 en Maart 1703).
Met de grootste gematigdheid trad de H. Stoel op tegen dit
verzet. Den 3 Febr. 1703 droeg de Paus den prefect der Propaganda
op de priesters te waarschuwen en gelastte hij den internuntius de
provicarissen mee te deelen, dat al hun jurisdictie-handelingen
ongeldig waren, terwijl hij op straffe van excommunicatie aan
het vicariaat en het Haarlemsche kapittel moest verbieden zich
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verder met het bestuur der Missie in te laten. Het kapittel van
Haarlem onderwierp zich, doch Catz, van Heussen en van ErckeJ
hadden van de Staten van Holland reeds weten te verkrijgen de
ordonnantie van 24 Februari, die alle missionarissen met ver~
banning, de Cock met gevangenschap en tevens met sluiting van
alle kerken dreigde, als Codde niet binnen 3 maanden zou terug~
keeren. Alleen de eerste der 4 provicarissen, Catz, werd nu door
Bussi onder bedreiging met de excommunicatie gesuspendeerd
(18 Maart 1703). Rome zelf drong bij Codde aan, dat hij naar
de Nederlanden zou terugkeeren, waar hij in Juni 1703 aankwam
en zich te Utrecht vestigde, zonder zich met het kerkelijk bestuur
in te laten, al bleef hij voortdurend in relatie met zijn partijgenooten.
Door de Staten werd daarop 8 Aug. de gevangenneming van de
Cock gelast, die echter tijdig uitweek naar het buitenland, terwijl
Quesnel, die in Sept. uit zijn gevangenschap te Brussel wist te
ontsnappen, naar de Nederlanden kwam, waar hij zich sinds
Jan. 1704 te Amsterdam vestigde. 3 April 1704 werden de werken
van Codde, op zijn verzoek nogmaals onderzocht, te Rome ver~
oordeeld, terwijl hij op denzelfden dag definitief uit zijn ambt
ontzet werd.
Om aan de verwarring een einde te maken, ging Rome wel tot
de uiterste grens der toegevendheid, toen met instemming der
Staten de internuntius 14 Nov. 1705 Gerard Potcamp, pastoor en
aartspriester van Lingen, tot vicaris benoemde. na zich overtuigd
te hebben, dat het vicariaat geen bezwaar zou maken; ook Codde
betuigde zijn instemming met deze benoeming, echter onder de
uitdrukkelijke reserve, dat daarin geen erkenning van zijn onrecht~
matige ontzetting mocht worden gezien. Potcamp beantwoordde
niet aan de verwachtingen, benoemde terstond Catz en v. Heussen
tot zijn vicarii voor Utrecht en bevestigde het vicariaat in zijn
vermeende rechten, doch overleed reeds den 16den Dec. 1705. De
Paus droeg nu voorloopig het bestuur der Missie op aan Piazza,
nuntius te Keulen, die weldra in beide functies door Bussi werd
opgevolgd; eerst 8 Febr. 1707 werd tot apo vic. en a. b. van
Adrianopel i.p.i. benoemd Adam Daemen, die onmiddellijk door
het Haarlemsche kapittel werd erkend, doch door de staten van
Holland niet werd toegelaten. Wijl aan de Jezuieten de schuld van
alle moeilijkheden werd gegeven, vaardigden dezelfde staten
18 Febr. 1708 een placcaet uit, dat zij de provincie zouden moeten
verlaten, wanneer niet binnen 3 maanden de vrede hersteld was;
19 Juli werd hun verbanning uitgesproken, die echter niet streng
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werd doorgevoerd. Hierop verbood de nuntius in Dec. 1708 alle
communicatio in sacrismet de Jansenisten, gevolgd in Jan. 1709
door een verbod hun kerken te bezoeken, daar de H. Sacramenten
te ontvangen en zelfs aflaten toe te passen op degenen, die in
gemeenschap met de Jansenisten waren gestorven; weerspannige
priesters werden door den nuntius naar Keulen geciteerd en als
zij in hun verzet volhardden, gesuspendeerd. Den 18 Dec. 1710
overleed Codde, na nog tijdens zijn laatste ziekte de voorwaarde
ter verzoening, door den nuntius gesteTd, te hebben afgewezen;
openlijk protesteerde hij nog tegen zijn ontzetting in een verklaring
voor het volk van 13 Dec., waarin hij zegt in de quaestio facti zich
niet te kunnen onderwerpen; daarom werd hij door de Inquisitie
de kerkelijke begrafenis onwaardig geacht. Niettemin werden door
de Jansenisten plechtige uitvaartdiensten gehouden te Utrecht,
Delft en Rotterdam.
De regeering ging niet %oover, als de Jansenisten wenschten, om
nl. alleen priesters toe te laten, die het vicariaat benoemde. Wel
liet zij, waar weerspannige priesters en geloovigen de grootste
macht hadden, hen in het bezit van de kerk en de goederen. Zoo
werd bv. van Bijleveldt, door Bussi als opvolger van Cau tot
pastoor aan De Driehoek te Utrecht benoemd, door de burgerlijke
overheid verhinderd bezit van de pastorie te nemen. Het krachtig
optreden van den nuntius, gevolgd door de excommunicatie o.a.
van v. Erckel16 Jan. 1711 en een instructie van 13 Jan. 1711, aan
welke personen de H.H. Sacramenten moesten worden geweigerd,
had ten gevolge, dat het aantal aanhangers der Jansenisten onder
de geestelijkheid steeds bleef afnemen en dat het volk den ernst
van het conflict meer ging inzien. Reeds bij het aftreden van de
Cock in 1705 was het aantal weerspannig en tot 131 gedaald, einde
1715 zouden nog slechts ongeveer 50 in hun verzet hebben volhard.
Wilde de gansche beweging niet bij gebrek aan priesters verloopen en de opengevallen plaatsen bezet kunnen worden, dan
moesten nieuwe priesters worden gewijd.
Een nieuw advies van Z. van Espen wees van Heussen den
weg, hoe hij "als vicaris-generaal van het metropolitaan kapittel
van Utrecht bij openstaanden zetel" aan candidaten dimissoriaalbrieven kon geven, waarna zij door buitenlandsche bisschoppen
konden worden gewijd. Weldra slaagde men er in Fagan, b. van
Meath (Ierland) te misleiden. die in het grootste geheim aan 12
candidaten de handen oplegde (1715, 1716); deze werden echter
spoedig door den nuntius geciteerd en gesuspendeerd. Zeer handig
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wist Quesnel van dezen nood der Jansenistische kerk gebruik te
maken om ook deze, in het vooruitzicht, dat dan de appelleerende
Fransche bisschoppen gemakkelijker bereid zouden zijn de priester~
candidaten te wijden, te doen appelleeren tegen de bulle U nigenitus.
Kort na het appèl der Nederlandsche Jansenisten van 9 Mei 1719,
dat in het geheel slechts 72 handteekeningen verwierf, waaronder
die der door Fagan en later door den b. van Sens gewijde
gesuspendeerde priesters, stierf Quesnel te Amsterdam en werd te
Warmond begraven. Om voor Haarlem in het tekort te voorzien,
matigde zich het vicariaat ook de jurisdictie over dit (oude) bisdom
aan, "om de nalatigheid van het Haarlemsche kapittel te suppleeren"
en gaf ook voor dit bisdom dimissoriaalbrieven.
Reeds in 1711 had Daemen ontslag gevraagd uit zijn ambt en
verkregen, waarna de nuntius te Keulen, Bussi, en nadat deze in
1712 kardinaal was geworden, weer de internuntius te Brussel
Santini tijdelijk het bestuur over de missie voerden. Den 2 Oct.
1717 werd Joh. van Bijleve1dt. pastoor te ' s Gravenhage, tot apo vic.
benoemd, doch ook hij werd door de staten van Holland niet
erkend, noch toegelaten; echter stonden de staten van Utrecht
hem in 1719 toe, zich in Utrecht te vestigen.
Den 14 Febr. 1719 overleed van Heussen en werd als hoofd van
het vicariaat opgevolgd door Cornelis Steenoven. pastoor te
Amersfoort. Wijl steeds het gevaar bleef dreigen, dat geen buiten~
landsche bisschoppen zouden kunnen worden gevonden, die
priesters voor de Jansenisten wilden wijden, zetten zij nu weldra
den laatsten stap tot een definitief schisma door de keuze en
wijding van een eigen bisschop. Vooral werd dit plan besproken
sinds men op den steun kon rekenen van den Franschman Dominicus
Varlet, bisschop van Babylon. Deze was in 1719 naar Holland
gekomen om zich in te schepen voor Perzië; op verschillende
plaatsen diende hij toen voor de Jansenisten het H. Vormsel toe
en hierom en omdat hij weigerde de bulle Unigenitus te aanvaarden,
was hij gesuspendeerd (1719); in 1721 vestigde hij zich blijvend te
Amsterdam. Nadat tweemaal een verzoek aan den Paus om een
bisschop te mogen kiezen, onbeantwoord was gebleven en de
juristen der partij, onder wie vooral van Espen, verklaard hadden,
dat het vicariaat als wettig kapittel het onvervreemdbaar recht bezat
een eigen bisschop te kiezen en men wel voldoende zekerheid had,
dat de regeering lijdelijk zou toezien, ging het vicariaat den 27 April
1723 ten huize van pastoor Dalenoort in den Haag tot de keuze
over en werd Corn. Steenoven met 7 van de 8 stemmen tot aarts~
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bisschop van Utrecht aangewezen. Eerst 15 Oct. 1724 ging men
over tot de wijding, die (geldig) geschiedde door Varlet, geassis~
teerd door van ErekeI en Dalenoort, wijl alle uitgenoodigde
bisschoppen zelfs geen antwoord hadden gezonden. Steenoven zond
zelf bericht van zijn wijding aan den Paus, doch onthield zich aan~
vankelijk nog van de uitoefening der pontificalia, waartoe hij echter
was overgegaan, voordat de breve van P. Benedictus XIII (15 Febr.
1725). die hem suspendeerde in zijn nieuwe waardigheid en ver~
klaarde, dat hij om meerdere redenen de excommunicatie had
beloopen, in Holland aankwam. Niettemin bleef Steenoven nu
doorzetten, doch overleed reeds 3 April 1725.
Nog 3 a.b. van Utrecht werden door Varlet geconsacreerd, n.l.
Cornelius W uytiers (1725~33), Theodorus van der Croon (1734~
1739) en Petrus Meindartz (1739~67), die allen hun wijding aan
den Paus mededeelden, doch nominatim werden geexcommuniceerd.
Toen Varlet in 1742 overleed en intusschen duidelijk gebleken was,
dat men niet gemakkelijk een katholiek bisschop bereid zou vinden
een Jansenist te wijden, werden door Meindartz ook bisschoppen
gewijd voor de volgens hem nog bestaande diocesen van Haarlem
(1742) en Deventer (1757). Herhaaldelijk werden nog pogingen
tot hereeniging beproefd, doch zonder succes. 1
Na den dood van van Bijleveldt (1727) werd geen apostolische
vicaris meer benoemd, doch werd het bestuur uitgeoefend door den
nuntius te Brussel met den titel van vice~superior der Hollandsche
missie; onder hem stonden 7 aartspriesters.
6°. In België trad de Precipiano, a.b. van Mechelen (1690-1711) krachtig tegen het Jansenisme op. - In Duitschland 2 had
het Jansenisme tot de bulle Unigenitus weinig of geen invloed
uitgeoefend; daarna vindt het hier en daar sympathieën, doch wordt
krachtig bestreden, o.a. door Amort (t 1775). Sedert het midden
der 18e eeuw worden Jansenistische tendenzen sterker, met name
in Oostenrijk, zoowel bij de regeering als bij sommige geestelijken
en leeken. Zij drongen binnen van Nederland uit (Gerard van
Swieten, t 1772, de afstammeling van een Hollandsche Jansenis~
tische familie was de invloedrijke lijfarts van Maria Theresia) en
van uit Italië; zij werden vooral bestreden door de ex~ Jezuieten en
Martin Gerbert, vorst~abt van St. Blasiën (t 1793). - In Italië 3
1 Co r nel i s sen, blz. 473. - F. de V r i e s, Vrede~pogingen tusschen de oudbisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome, Assen 1930. - 2 W. Dei n har d t.
Der Jansenismus in deutschen Landen, Mn. 1929. - 3 A. Je mol 0,11 giansenismo
in Italia primo delle Rivoluzione, Bari 1928. - A. Par i s i, I riflessi del
giansenismo neUa letteratura italiana J, Catania 1919.
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beleefde het Jansenisme een kortstondigen triomf op de synode van
Pistoia (§ 203, 9 0 ).

§ 199. Dwalingen en meeningsverschillen over de moraal.
In verband dikwijls met het Jansenisme is in de tweede helft der
17e eeuw een heftige strijd gevoerd over de moraal: het probabilisme, de casuïstiek, sommige laxe moraalopvattingen, de voorwaarden voor biecht en H. Communie.
Het probabilisme. 1 10 • Door alle moralisten wordt geleerd, dat
men nooit in een practisch en twijfel mag handelen. Het
probabilisme wil practische zekerheid van handelen geven bij
een theoretischen twijfel. Als ik voor een beslissing sta, of iets
geoorloofd is, kan het verstand naar omstandigheden drie
oordeelen formuleeren : ik mag de handeling stellen, ik mag het
niet en, wat zeer dikwijls voorkomt, het is twijfelachtig. Dan moet
ik eerst de zaak onderzoeken en blijft de twijfel dan nog bestaan,
dan mag ik volgens het probabilisme de handeling, over wier
geoorloofdheid ik twijfel, stellen, als er een soliede reden
(probabiliteit) bestaat, dat zij niet verboden is, ook al is er een
meer waarschijnlijke reden, dat zij wel verboden is, of, zooals de
gewone formuleering luidt: als er sprake is van de geoorloofdheid
van een daad, mag men een werkelijk probabele meening volgen,
met prijsgave van een meer veilige of meer probabele. Het
probabilisme geldt dus alleen als er sprake is van de zedelijkheid
van een daad: is het geoorloofd of niet; niet als het gaat over de
geldigheid der sacramenten, over de dingen die voor het heil
noodzakelijk zijn, het zekere recht van een ander, een ernstig
gevaar voor geestelijk of tijdelijk nadeel van ons zelf of een ander,
dat wij moeten vermijden. - De meening, dat iets geoorloofd is,
moet wezenlijk gefundeerd zijn; dit kan blijken uit innerlijke
gronden of uit het gezag van anderen.
1 I. D ö II i n 9 er· Reu s c h, Gesch. der Moralstreitigkeiten in der römisch.
kath. Kirche seit dem 16. Jahrh., Nördlingen 1889. - H. Reu s c h. Der Index
der verbotenen Bücher, 2 Bde Bonn 1883-85. - Probabilisme, Historique, par
J. de B Ii c; Partie doctrinale par A. Ver mee r s c h. D. Ap. III (1924). M. Gor c e. Medina. D. Th. X ; A propos de Barth. de Médina et du probabilisme,
Eph. theol. Lov. 7 (1930) 480. - J. de B I i c. B. de Medina et les origines
du probabilisme. Eph. theoI. Lov. 7 (1930). 46. 264. - F. ter Haar. De
systemate morali antiquorum probabilistarum. 1894. - A. Sc h m i t t, Zur Gesch.
des Probabilismus. Ibr. 1904. - F. Dei n i n 9 e r. Joh. Sinnich. Der Kampf der
Löwener Universität gegen den Laxismus. Düss. 1928. - J. Ter mus, Zur
Vorgeschichte der Moralsysteme von Vittoria bis Medina, Pdb. 1930.
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Het probabilisme redeneert: Datgene is geoorloofd. wat niet verboden is.
want de mensch is vrij om te handelen. tot een wet het hem verbiedt. WeInu.
een wet. tegen wier bestaan een werkelijke probabiliteit pleit. verplicht niet;
zulk een wet is twijfelachtig en een twijfelachtige wet verplicht niet. Een wet
immers moet. om van kracht te zijn. gepromulgeerd. ter mijner kennis gebracht
zijn. want "niemand is gebonden door een voorschrift. als hij er geen kennis
van heeft" (St. Thomas. De veritate. q XVII. art. 3). omdat voor een verantwoordelijke daad kennis en vrije wil vereischt wordt en een twijfelachtige wet
is niet voldoende ter mijner kennis gebracht. - Lijnrecht tegenover het probabilisme staat het absolute tutiorisme of rigorisme. dat meent. dat men altijd den
zekersten weg moet volgen. het strengste kiezen. de verplichting vervullen.
tenzij men zeker inziet. dat zij niet bestaat. Het gematigd tutiorisme zegt. dat
men slechts vrijheid heeft om te handelen. als men zeer waarschijnlijk of bijna
zeker is. dat er geen verplichting bestaat. Het probabiliorisme laat vrijheid tot
handelen. als de afwezigheid van verplichting meer waarschijnlijk is; het
aequiprobabilisme leert: als de redenen voor en tegen bijna even sterk zijn.
mag men de meening voor de vrijheid volgen. wanneer deze in possessie is.
wanneer het nl. gaat over een nieuwe wet of verplichting; men moet echter
de meening voor de verplichting volgen. als de wet in possessie is. als men
weet. dat de wet of de verplichting bestaat. maar niet zeker is. of zij afgeschaft
is of dat men aan de verplichting reeds voldaan heeft. Het laxisme. een niet
vast omschreven richting. meent. dat niet alleen een soliede reden. maar ook
reeds een geringe waarschijnlijkheid. dat een verplichting niet bestaat of een
zwak uiterlijk gezag voldoende is. om er niet aan gebonden te zijn. - Het
absolute tutiorisme is door P. Alexander VIII (1690) veroordeeld in de stelling:
het is niet geoorloofd. zelfs de meest probabele meening onder de probabele
te volgen; (dat men dus altijd theoretisch zeker moet zijn van de geoorloofdheid van een handeling ; Denz. 1293); het laxisme in verschillende van de door
Innocentius XI veroordeelde proposities. vooral de derde (Denz. 1153). Het probabilisme. ofschoon natuurlijk de noodzakelijkheid erkennende om Gods
wet te vervullen. gaat uit van de vrijheid van den mensch. die niet is opgeheven.
tot hij het dUidelijk inziet; het wil den weg naar den hemel niet moeilijker maken.
dan hij is. Het tegenargument. dat men steeds voor de waarheid partij moet
kiezen. is een petitio principii. omdat juist te bewijzen is. dat de waarheid
op den kant van de wet en niet van de vrijheid ligt. Doch het probabilisme
kan tot laxisme leiden. als het niet met wijze voorzichtigheid wordt toegepast;
als het naar uitwegen zoekt om de wet te ontdUiken; als het op te weinig
soliede gronden meent. dat een verplichting niet bestaat. En het zou gevaarlijk
zijn. zich steeds met het minimum. dat volgens het probabilisme geëischt
wordt. tevreden te stellen. "Als een Christen in den dienst van God niets
anders zou doen. dan wat de wet strikt volgens de princiepen van het
probabilisme eischt. zou hij een leven leiden een Christen weinig waardig
(Noldin. Summa theol. moralis. n. 242). De tutioristen gaan uit van het onjuiste
princiep. dat men gebonden is. tot men inziet vrij te zijn; dat de wet altijd
onderhouden moet worden. ook al is er slechts geringe waarschijnlijkheid. dat
zij op dit oogenblik verplicht. Zij vergeten. dat God voor een verplichting
kennis veronderstelt. dat HIJ slechts beleedigd wordt. als iemand willens en
wetens Zijn wet overtreedt. niet als hij het onwetend doet; zij maken m. a. w.
niet voldoende onderscheid tusschen formeele en materieele zonde. Zij leggen
verplichtingen op. die niet bestaan en maken tot zonde. wat God niet ais
zonde beschouwt.

Bij de Vaders en scholastieken is nog geen sprake van een
juist omschreven moraalsysteem. Over het algemeen in hun
moraaltheorie zeer streng. staan zij in hun practische oplossingen
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dikwijls niet ver af van de latere probabilisten. In het Westen
heeft vooral Augustinus veel tot die strenge theorie bijgedragen.
Hij zegt wel dikwijls. dat de onoverwinnelijke. onschuldige
onwetendheid excuseert. doch vooral in den lateren tijd wijst hij
er dikwijls op. dat de onwetendheid een gevolg is van de erfzonde
en dus evenals deze schuldig is; als men een wet overtreedt. ook
al geschiedt het onwetend. is men schuldig. ofschoon de onwetendheid de schuld wel vermindert. In ieder geval stelt hij niet scherp
het onderscheid op tusschen vrijwillige en onvrijwillige onwetendheid. tusschen formeele en materieele zonde en deze onduidelijke
opvatting heeft eeuwen nagewerkt; ook St. Thomas. op wien het
probabilisme zich beroept. spreekt nog niet duidelijk. Omdat men
de onwetendheid omtrent het bestaan van een verplichting steeds
te weinig als verontschuldiging van een objectief zondige daad liet
gelden. kan men spreken van de tendenz om de overtreding van
een goddelijke of menschelijke wet. ook in onwetendheid. schuldig
te achten; hiermee hangt bv. ook samen de strenge beoordeeling
van ketters. bij wie men niet gemakkelijk onwetendheid en goede
trouw veronderstelde. Eerst in de 16e eeuw wordt duidelijk verklaard. dat de verplichting slechts bestaat. in zoover zij gekend
wordt. het eerst door Cajetanus en de school van Salamanca.
totdat Medina O. P. (t 1581) het eerst het probabilisme scherp
formuleerde: als een meening voor de vrijheid probabel is. mag
men haar volgen. ofschoon de tegenovergestelde meer probabel is.
Deze stelling ontmoet zoo goed als nergens tegenstand en wordt tot
het midden der 17e eeuw bijna algemeen gevolgd. een bewijs. dat
zij eigenlijk niet nieuw was en aan de gangbare moraalopvatting
van dien tijd beantwoordde. Dan komt er. in verband met de
bestrijding der la xe casuïstiek en door den aanval van Pascal een
scherpe reactie (Le Blic). (Anderen. o.a. M. Gorce. ontkennen.
dat Medina een eigenlijke probabilist zou zijn.)
2 0 • De casuïstiek is het gedeelte van de moraaltheologie. dat de
wetten der moraal op bijzondere gewetensvragen toepast. dat
onderzoekt. wat in bepaalde omstandigheden geoorloofd is of niet.
Zij ontwikkelde zich als zelfstandig onderdeel der moraaltheologie
vooral in de 16e en 17e eeuwen werd het meest door de Jezuieten
beoefend. die reeds tengevolge van het beredeneerde van hun
spiritualiteit (methodische meditatie. gewetensonderzoek) in die
richting gingen en bovendien de groote biechtvaders waren. De
casuïstiek is immers onmisbaar in het christelijk leven en voor den
biechtstoel; want zij hangt noodzakelijk samen met het zonde56
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begrip. Wie de zonde erkent als een vrijwillige overtreding van de
wet Gods, moet zich dikwijls de vraag stellen, of deze in een
bepaald geval verplicht of niet, of men hier zonde bedrijft of niet.
De casuïstiek geeft de noodzakelijke voorlichting. Zij kan door
een te ruime toepassing van het probabilisme tot misbruiken en
laxisme leiden. Casuïstische handboeken kunnen bovendien op den
buitenstaander een ongunstigen indruk maken, omdat zij alleen de
zonde behandelen, wat mag en niet mag en weinig of niet het
positieve, de deugdenleer. Het is dikwijls volmaakter iets te doen
of na te laten, ook al is het niet onder zonde verplicht; dit streven
naar de volmaaktheid wordt echter niet in de handboeken der
casuïstiek, doch in de veel uitgebreidere ascetische literatuur
behandeld. Het valt niet te ontkennen, dat er in de eerste helft der
17e eeuw naast vele soliede moralisten verschillenden waren, die te
laxe meeningen verkondigden. Zij behoorden echter volstrekt niet
alleen tot de Jezuietenorde (Bauny, eenigszins Escobar en Tam~
burin); Diana was een Theatijn, Caramuel een Cisterzienzer.
Meermalen was tegen de laxe moraal geschreven ( o.a. door
Arnauld) of gewaarschuwd (o.a. door den generaal der Jezuieten,
Vitelleschi); doch Pascal gaf het sein tot een algemeene bestrijding,
niet alleen van het laxisme, doch ook van casuïstiek en probabilisme.
3°. Om Arnauld te verdedigen, ging Pascal tot het offensief
over en publiceerde in 1656 zijn Lettre écrite par Louis de Montalte
à un provincial de ses amis et aux Révérends Pères ]ésuites, sur Ze
sujet de la morale et de la politique de ces Pères 1, later door
meerdere gevolgd en in het Latijn vertaald door Nicole (pseudon.
Wendrock ). De 4 eerste, evenals de 16e en 17e gaan over de
5 proposities van Jansenius (§ 198); in de 10 andere valt hij direkt
de Jezuieten aan, de groote tegenstanders van Arnauld en
beschuldigt hen de christelijke zedenleer te ondermijnen. Zijn
materiaal is hoofdzakelijk ontleend aan den Spaanschen Jezuiet
Es c 0 bar: Liber theologiae moralis 24 doctoribus societatis ]esu
reseratus ( 1644) , een bewerking van zijn in het Spaansch geschreven
Examen y Practica de Confessores, dat 37 edities beleefd had.
Escobar was een heilige religieus, doch inderdaad "soms te
welwillend voor singuliere of zelfs later door den H. Stoel ver~
1 § 186. Lettres provinciales, P. 1656 (ed. H a vet. 2 v. P. 1886;
Mol i n ier, P. 1892). - Litterae provinciales .... a Wen d r 0 c k i 0 translatae. Coloniae 1658. - B r u c k e r, Escobar. D. Th. V. - K. Wei s s, P. Ant
de Escobar als Moraltheologe in Pascals Beleuchtung u. im Lichte der Wahrheit.
Fr. i. B. 2 1911. - J. M a u s ba c h, Die kath. Moral u. ihre Gegner, Keulen
·1913, 166.

57

§ 199. Dwalingen en meeningsverschillen over de moraal.
oordeelde sententies" (Brucker, Escobar). Pascal is niet eerlijk:
uit de talrijke Jezuietenmoralisten kiest hij er een en van dezen
slechts de zwakke punten: het vele goede gaat hij voorbij en
veroordeelt om enkele fouten een geheel systeem. Al zijn de meeste
citaten materieel juist, uit hun verband gerukt krijgen deze dikwijls
een anderen zin: redelijke conclusies worden door Pascal soms tot
in het absurde doorgetrokken. Om Escobar' s probabilisme te
bestrijden gaat hij van de veronderstelling uit, dat onwetendheid
niet van zonde excuseert, en wij dus ook voor onvrijwillige fouten
aansprakelijk zijn en dit stelt hij voor als de ware christelijke moraal.
Pascal wil de Jezuieten bestrijden, doch hij schiet zijn doel voorbij
en heeft er veel toe bijgedragen om de katholieke zedenleer zelf te
ondermijnen. Door de onjuiste weergave van de opvattingen zijner
tegenstanders maakt hij van de casuïstiek een caricatuur en daardoor ten slotte van de geheele moraal, die zonder casuïstiek niet
bestaan kan: Voltaire en zijn geestverwanten hebben met volle
handen uit de Lettres provinciales geput. Vele thans nog gangbare
beschuldigingen (het doel heiligt de middelen, enz.) tegen de zgn.
Jezuietenmoraal zijn van Pascal afkomstig en zij worden feitelijk
een aanval op de katholieke moraal als zoodanig, omdat de Jezuieten
geen eigen moraal volgen, doch die der Kerk: alleen in vrije
quaesties mogen zij, gelijk alle theologen, hun eigen meening verdedigen. Ook het rigorisme, dat Pascal voorstelt als de christelijke
moraal. moest met zijn onredelijke en onmogelijk te vervullen eischen
het Christendom in een onjuist licht plaatsen. Dat Pascal, die streng
leefde, ook strenge moraalopvattingen had, is te begrijpen, doch
teekenend is, dat Sainte-Beuve en anderen, wier leven maar al te
bekend is, zijn bestrijding van het laxisme der Jezuieten zoo dringend
noodzakelijk en goed geslaagd achten. - Pascal had een geweldig
succes. Zijn kracht lag in den genialen stijl. pakkend en helder, vol
geestrijken spot en bijtend sarcasme. Terwijl hij de lachers op zijn
hand had, ook ernstige geleerden, die zich van het gevaar van het
laxisme bewust waren, door zijn sophismen misleidde en tevens de
vele tegenstanders der Jezuieten wapenen in de hand gaf, misten
deze toen woordvoerders, die zich in talent met Pascal konden
meten: de weerlegging door den Jezuiet Pirot (1657) was zelfs
zeer ongelukkig, omdat hij alles wilde verdedigen en het laxisme
dus scheen goed te keuren. Eerst Daniel S. J. (1694) heeft een
goede weerlegging geschreven. Zoo ontstond een algemeene reactie
tegen het probabilisme en de mildere moraal. Zij ging niet uit van
de Jansenisten alleen. Ofschoon het rigorisme een kenmerk is der
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sekte en dikwijls rechtmatige verdenking wekt van Jansenisme,
waren niet alle rigoristen (o.a. de Leuvensche professor Sinnich,
t 1666) Jansenisten. Het volgt niet, zooals beweerd is (o.a. door
Ie Blic. 318; Pastor. XIV. 481) uit de leer van Jansenius. dat
onwetendheid niet van zonde verontschuldigt. want hij zegt uit~
drukkelijk, dat onwetendheid van de natuurwet niet excuseert. wel
echter die van een positieve goddelijke en menschelijke wet en van
het feit (t. 2; 1. 2 ; c. 5). Het hangt meer samen met de algemeene
opvatting der Jansenisten over de strenge goddelijke gerechtigheid,
de verdorvenheid der menschelijke natuur. het kleine getal uit~
verkorenen. Doch behalve de Jansenisten waren er in de 2e helft der
17e eeuw vele andere tegenstanders van het probabilisme en
een mildere moraal: eenige Pausen. vele Fransche bisschoppen
(Bossuet) en geestelijken. de Oratorianen en de universiteit van
Leuven (tutiorist; Steyaert). de orde der Dominicanen (sedert het
generaal kapittel van 1656) en de Sorbonne (beide probabiliorist).
Vrees voor laxisme. vooral wanneer het probabilisme niet goed
werd begrepen of toegepast. Augustijnsche invloed. een hooge. soms
onjuiste opvatting van de goddelijke wet. antipathie tegen de
Jezuieten hebben daartoe meegewerkt.
4°. De Kerk heeft zich nooit officieel voor of tegen het probabi~
lisme als moraalsysteem uitgesproken. ofschoon verschillende
Pausen persoonlijk er tegen waren en het probabiliorisme
begunstigden. o.a. Alexander VII. Innocentius XI. Clemens XI,
Clemens XIII. Wel heeft zij de excessen aan beide zijden ver~
oordeeld.
P. Alexander VII veroordeelde in 1665 en 1666 45 proposities van laxisten
(Denz. 1101-1145). Innocentius Xll was zeer streng van opvatting en heeft
meermalen zijn afkeer voor het probabilisme uitgesproken. Toch vaardigde de
Congr. S. Concilii onder hem een decreet uit, met de verklaring, dat de veelvuldige
en dagelijksche H. Communie door de H. Kerk altijd gebillijkt was, een indirecte
veroordeeling van Arnauld's strenge eischen (Denz. 1147-1150). De Leuvensche
universiteit had 100 laxe stellingen ter veroordeeling opgesteld, waarvan
Innocentius er 65 veroordeelde (1679; Denz. 1151-1216); hij veroordeelde echter
niet. zooals de universiteit had voorgesteld. het probabilisme als zoodanig. De
Spaansche Jezuiet Tirso Gonzalez was een der weinige leden zijner orde, die
probabiliorist was en in het probabilisme een gevaar zag. Van zijn overheid
kon hij geen verlof verkrijgen een boek te publiceeren. waarin hij zijn opvattingen
uiteenzette (Fundamentum theologiae moralis). Hij wist nu door Innocentius te
bewerken, dat het H. Officie een decreet uitvaardigde (1680), dat den generaal
der Jezuieten gelastte zijn onderdanen toe te staan het probabilisme te bestrijden
1 F. ter H a a r. Das Dekret des Papstes Innozenz XI über den Prohabilismus.
Pdb. 1904 ; Ven. Innocentii XI historia et vindiciae. R. 1924. - A. L e h m k u h I.
Probabilismus vindicatus. Fr. i. Br. 1906. - Pas tor XIV (1929), 477--488;
970--983.

59

§ 199. Dwalingen en meeningsverschillen over de moraal.
en het probabiliorisme te verdedigen; (niet, zooaIs wel gezegd is, dat de Paus
verbood het probabilisme te verdedigen; Pastor XIV, 981) .. Op verzoek van den
generaal werd dit decreet echter niet uitgevoerd en het geraakte in vergetelheid.
Volgens de wensch des Pausen werd Gonzalez in 1686 tot generaal der orde
gekozen en verklaarde de congregatio generalis, dat de strengere leer mocht
verdedigd worden door de leden, die deze voor de juiste hielden; het probabiliorisme werd dus niet voorgeschreven, zooals Gonzalez gehoopt had. ~
Alexander VnI veroordeelde (1690) twee laxe sententies, o. a. de zgn.
philosophische zonde, dat ni. iemand, die een zwaar gebod overtreedt, doch
God niet kent of op het oogenblik niet aan Hem denkt, wel een groote zonde
bedrijft, doch God niet beleedigt en aan geen eigenlijke doodzonde schuldig is.
Door enkele Jezuieten was dit wel niet direkt verdedigd, maar hun opvattingen
konden er toe leiden; Arnauld had er een heftige polemiek tegen geopend.
Eenige maanden later veroordeelde Alexander ook 31 rigoristische sententies,
waarvan verschillende door Jansenisten geleerd waren (o.a. over de H. Communie
en de biecht) en het princiep van het rigorisme (Denz. 1291-1321). Ook
Innocentius XII was een tegenstander van het probabilisme en stond Gonzalez
toe zijn bovengenoemd boek te publiceeren (1693), dat nu binnen het jaar
12 edities beleefde. In zijn orde vond Gonzalez echter weinig volgelingen. De
assemblée der Fransche geestelijkheid van 1700 onder leiding van Bossuet
veroordeelde eenige Jansenistische stellingen en 127 laxe proposities, ook het
princiep van het probabilisme. Dit had een ver strekkenden invloed; het
probabilisme werd in Frankrijk in de 18e eeuw niet meer geleerd, zelfs niet
openlijk meer door de Jezuieten. In Italië en Duitschland bleef het nog langen
tijd, in Spanje altijd overheerschend ; de Franciscanerorde verbood het eerst in
1762; de Jezuieten bleven het over het algemeen verdedigen, tenminste buiten
Frankrijk. Zoo dreigde sedert het einde der 17e eeuw een te groote strengheid
overheerschend te worden, tot S. Alphonsus met zijn groot gezag krachtig partij
koos voor een mildere richting 1. Krachtens zijn opleiding was hij probabiliorist;
uit gehoorzaamheid aan zijn biechtvader, meer dan uit innerlijke overtuiging,
was hij een tijd lang probabilist (Wouters, 49), doch sedert 1761 was hij
aequiprobabilist en heeft hij zich meermalen tegen het probabilisme uitgesproken.
Het aequiprobabilisme was vóór Alphonsus verdedigd door Rassier S. J. (t 1723),
Amort (t 1775) e.a. In onzen tijd wordt door de meesten het probabilisme of
aequiprobabilisme gevolgd.

11. Contritionisme en attritionisme. 2 Heftig werd ook gestreden
over de vraag, of voor de biecht een onvolmaakt berouw, voort~
komend uit vrees voor de straffen Gods, dat den wil tot zonde
uitsluit met hoop op vergiffenis, voldoende is, of dat bovendien
een akt van liefde tot God vereischt wordt; het eerste werd toen
door de meeste theologen gehouden (sententia communior).
Alexander VII verbood een van beide meeningen te censureeren,
tot de H. Stoel een beslissing gegeven had (Denz. 1146).
1 X. de Ba c hel e t, La question Liguorienne, P. 1898 (J. Jansen, Revue
Thomiste 1898, 1899, 1903). - L. Wouters, De minusprobabilismo, P. 1905.
I J. Pé rin e II e, L'attrition d'après Ie concile de Trente et d'après S. Th.
d'Aquin, P. 1927.
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de schismatieke Christenheid.
10. De eerste prediking van het nieuwe evangelie had aanvanke~
lijk in breede kringen geestdrift gewekt en weerklank gevonden;
doch na betrekkelijk korten tijd was het enthusiasme bekoeld en
kon het Protestantisme in de meeste landen slechts blijven voort~
bestaan door den steun van den staat. De staatskerken bleken
echter onmachtig een dieper godsdienstig leven te wekken of zelfs
te bewaren, de zeden te hervormen en de maatschappij van den
christelijken geest te doordringen. Vandaar telkens weer pogingen
tot hervorming en hernieuwing, die uitgingen van religieuse
naturen, buiten de officieele kerken om en dikwijls tegen haar in.
Zij hebben een tijdlang succes om dan te verslappen en door andere
te worden gevolgd. Zoo ooit, dan blijkt hier de onmacht van het
Protestantisme: kostbare krachten loopen dood in het individua~
lisme; de eenheid en de leiding ontbreken, die alleen een kerk met
onfeilbaar leergezag geven kan. - De eerste pogingen tot geeste~
lijke verheffing zien wij in Engeland, waar de staatskerk het meest
verstard en verwereldlijkt was (Puriteinen, Congregationalisten,
Baptisten, Independenten) ; sedert het midden der 17e eeuw
ontstaat het Piëtisme in de gereformeerde en luthersche kerken,
terwijl in Engeland het daaraan verwante Quakerisme en Metho~
disme hetzelfde doel nastreven.
2°. Het Piëtisme 1 wil het Christendom in beoefening brengen
(praxis pietatis); meer dan aan het dogma hecht het waarde aan
een christelijk leven en aan innerlijke, persoonlijke vroomheid des
harten; het richt zich meer tot het gemoed dan tot het verstand
en heeft mystieke tendenzen ; de m. e. mystieken waren bij de
Piëtisten in eere en treffend beschrijven deze soms het geluk der
ziel in haar vereeniging met God. Zij trachten zich de goddelijke
inwoning voelbaar bewust te worden en besluiten daaruit tot hun
begenadiging. Grooten nadruk leggen zij op een ascetisch leven en
trekken zich daarom terug uit de wereld met haar zondige ver~
maken (dans, theater, kaartspel enz). Zij komen te samen in
afzonderlijke conventikels om oefeningen van vroomheid (gebed,
lezing der H. Schrift, gezang, predikatie, zelfonderzoek) te houden
en willen van daaruit de kerk reformeeren; soms scheiden zij zich
1 A. Rit s c h I, Gesch. des Pietismus, 3 Bde Bonn 1880--86. H. He p p e,
Gesch. des Pietismus u. der Mystik in der reformierten Kirche, Lz. 1879.
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van haar af. Omdat zij de boete, bekeering, wedergeboorte en
ascese zoo belangrijk achten, wijken zij af van het oorspronkelijke
protestant sc he rechtvaardigingsbegrip. - Niet zelden hebben de
Piëtisten het innerlijk leven verdiept; zegenrijk was ook hun
werkzaamheid op het gebied der weldadigheid. Doch hun "precies~
heid" in de wettelijke voorschriften heeft soms iets engs en
phariseërachtigs; hun devotie is dikwijls zoetelijk en sentimenteel:
spiritualistische en chiliastische tendenzen voeren soms tot
dweeperij, excentriciteiten, quietisme, antinomisme: de leiding der
Kerk ontbreekt.
Het Piëtisme ontstond het eerst op gereformeerden bodem en
wel in Nederland 1: puriteinsche invloeden hebben daartoe mee~
gewerkt. In piëtistisch en geest werkten Willem Tee 11 i n c k,
predikant te Middelburg (t 1629) en zijn zonen Maximiliaan el.
Johannes, de Friesche predikanten Willem (t 1669) en zijn
zoon Theodorus à Brakel; V 0 e t i u s was behalve een verdediger
der orthodoxie (§ 189, 2°) een man van puriteinsche preciesheid
en een vroom beleven van het Christendom: hij hield gemeen~
schappelijke oefeningen van godzaligheid en spoorde aan tot
omgang met de vromen. Geestverwanten te Utrecht waren o.a. de
ascetische boeteprediker Jodocus van Lodenstein en A n n a
Mar i a v. Sc h u urm a n (1607-78), "de Hollandsche Minerva" ,
bij de tijdgenooten beroemd om haar geleerdheid en kunstvaardig~
heid. Aanvankelijk waren de Piëtisten talrijker onder de Voetianen,
sedert het einde der 17e eeuw onder de Coccejanen. Door den
invloed van Anna v. Schuurman werd in 1666 als predikant der
Waalsche gemeente te Middelburg beroepen Jean de Labadie 2
(1610-74), een Franschman, Jezuiet en priester, doch in 1650 tot
het Calvinisme overgegaan.
Zijn piëtistische oefeningen en fanatisme wekten oppositie en door de synode
werd hij afgezet; daarna ging hij naar Amsterdam, waar o.a. de beroemde
christelijke paedagoog Comenius, een uitgeweken predikant der Moravische
broeders, met hem in relatie stond (t 1672). Toen hij ook te Amsterdam in
moeilijkheden geraakte, bood Elisabeth van de Palts, een dochter van den
Winterkoning, abdis van het wereldlijk rijksstift Herford (Westphalen), hem en
een vijftigtal volgelingen (meest vrouwen, onder wie Anna v. Schuurman) gastvrijheid (1670). Daar leefden de broeders en zusters in gemeenschap van
goederen en genoten hun "lieflijk lot" in de vereeniging met God. "Wat de
uitspattingen der mystiek betreft, het ergste vinden wij bij de labadisten zeker
1 W. Go e ter s, Die Vorbereitung des Pietismus in der ref. Kirche der Niederlande bis 1670, Lz. 1911. - Reitsma, Knappert, Lindeboom.
2 L i n d e b oom, Stiefkinderen. De sociale ketterij en het natuurrecht.
Bourignon en de Labadie, 362-378.
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niet. Toch wel extatische verschijnselen. zooals op dien Zondag te Herford na
bet gebruik van het avondmaal. toen de liefde brandend werd in aller hart,
toen één zong en allen medezongen. één opstond en allen volgden. elkander
omhelsden. kusten en te zamen dansten "tot zweetens toe"" (Knappert, 286).
Het huwelijk sloten zij zonder formaliteiten. als een verbintenis der uitverkorenen.
wat opspraak verwekte. Zij moesten "het ondankbare land" verlaten. gingen
naar Altona. waar de Labadie stierf en vestigden in 1675 een gemeente ( 162
zielen. onder leiding van 2 Fransche predikanten) te Wieuwerd (bij Sneek).
waar de freules van Sommeisdijk hun een slot geschonken hadden. Wegens slechte
administratie moest de gemeenschap van goederen in 1692 worden opgeheven;
de gemeente bestond nog tot 1732. - Anna v. Schuurman heeft in haar Eucleria
een geschiedenis en een apologie der Labadisten geschreven.

Pathologische figuren zijn Rothe. Gichtel. Antoinette
Bourignon. die echter toch aanhangers vonden.
Van Nederland uit verspreidde het Piëtisme zich in de
gereformeerde kerken van Noord~West~Duitsch1and (Gerhard
Tersteegen te Mühlheim a.d. Roer. t 1769). terwijl door het
gereformeerde het Luthersche Piëtisme is beïnvloed. De hoofd~
vertegenwoordiger hiervan is Philips Jacob Spener 1 (1635-1705),
predikant te Frankfort a. M .• Dresden en Leipzig. een mystieke
natuur. met voorliefde voor TauIer. Ook door de Labadie is hij
beïnvloed; sedert 1670 hield hij collegia pietatis. bijeenkomsten met
vrome oefeningen; in zijn Pia desideria (1675) stelde hij middelen
tot hernieuwing voor: diepere studie der H. Schrift. practische
beoefening van het Christendom. de prediking niet geleerd en
polemisch. doch stichtelijk; ook de leeken moeten aan het gods~
dienstig leven deelnemen. Hij vond zeer veel aanhang bij de
theologen en den adel van Noord~Duitschland; ofschoon hij de
officieele Luthersche kerk niet wilde verlaten. doch haar hervormen.
werd hij door de orthodoxie bestreden, om het feit alleen reeds. dat
hij hervormend optrad. - Het bolwerk van het Noord~Duitsche
Piëtisme werd de theologische faculteit van Halle (Brandenburg );
het bereikte zijn hoogsten bloei. doch ook het begin van het verval
onder Spener's leerling Fr anc k e (1663-1727). professor te
Halle. die in 1687 zijn bekeering beleefd had. Spener was bezadigd,
Francke geestdriftig. doch eenzijdig en overdreven; hij was een
tegenstander van wetenschap en bestreed de officieele kerk. Uiterst
verdienstelijk werkte hij door zijn stichtingen op het gebied der
liefdadigheid (weeshuis. scholen. missie). waardoor hij de
Luthersche kerk ook op een nieuw arbeidsveld wees. - Het
Piëtisme kreeg een meer radicaal en antikerkelijk karakter o.a. bij
1 P. G r ü n be r g. Spener. 3 Bde Göttingen 1893-1906. Der deutsche Pietismus. 1921.

W. Mar b hol z,
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Amold 1 (t 1714); in Würtemberg bloeide het als kerkelijke,
populaire beweging. - Ongetwijfeld heeft het heilzaam gewerkt en
het godsdienstig leven verdiept, doch spoedig vertoonden zich op
verschillende plaatsen de bijna noodzakelijke excessen: dweepzieke, apocalyptische elementen, hysterische vrouwen met openbaringen en extasen vonden aanhang; soms kwamen ergerlijke
uitspattingen voor. Daardoor en door de Aufklärung verloor het
Piëtisme zijn invloed, om echter na de Fransche revolutie weer te
herleven.
Een sprekende vertegenwoordiger van het Piëtisme is Nicolaas
graaf van Zinzendorf 2 (1700-1760), de stichter der Herrnhutters,
vroom, gevoelvol en phantasierijk, door Spener en de Hallensers
beïnvloed; op zijn reizen was hij ook veel met Katholieken in aanraking gekomen.
In 1722 stond hij Moravische broeders, Lutheranen van Hussietischen oorsprong
toe, zich te vestigen op zijn bezittingen in Saksen; zij stichtten daar
(140, 3
een kolonie. Herrnhut. Ook anderen vonden er een toevlucht: het doel van
Zinzendorf, die in 1727 zelf de leiding nam en in 1737 de broederlijke bisschopswijding ontving, wa,s de verzameling van de in alle kerken verstrooide ware
vromen. De ..Broedergemeente" zou blijven behooren tot de luthersche kerk,
en alleen eigen oefeningen houden, doch vond aanvankelijk bestrijding; zij
werd eerst in 1749 als zelfstandige gemeente erkend. Zinzendorf was in 1736
uit Saksen verbannen; hij maakte veel propaganda en op verschillende plaatsen
ontstonden gemeenten (1744 te Amsterdam en Haarlem, 1747 te Zeist; ook in
missiegebieden: West-Indië en Suriname). Van 1743-1750 kregen in sommige
gemeenten dweepzieke elementen de overhand en ontstonden religieuse extravaganties en bedenkelijke sexueele vrijheden; daarna heerschte een stille vroomheid,
wier kenmerk is ..verteedering voor Jezus, voor diens lijden, wonden en dood".
De eigenlijke organisator was Spangenberg (1764). Aan het hoofd van alle
gemeenten stond de ..oudstenconferentie" , meestal in Duitschland gevestigd;
de gemeenten zelf waren volgens geslacht, leeftijd en stand verdeeld in koren;
ieder koor had zijn eigen werkzaamheden. BIJ iedere gewichtige aangelegenheid
werd Jezus zelf door het lot geraadpleegd. - In 1909 bedroeg het aantal leden
der Broedergemeente 42744 personen (28012 in Suriname, 224 te Zeist, 58 te
Haarlem).
0

),

3°. In Engeland 3 (§ 177, 5°; 189, 3°; 195, 7°) konden de
Presbyterianen van de Westminstersynode hun streng Calvinisme
niet doorvoeren wegens den tegenstand der Independenten, voor
wie Cromwell partij koos; ook de fanatiek en van het Bareboneparlement (naar den Baptist Praisegod Barebone) werden door
1 E. Se e b erg, Gottfried Arnold, Meerane 1923. 2 H. R ö mer, N. von
Zinzendorf, Leben u. Wirken, Gnadau 1900. - H. van Nes, De graaf van Z.,
Nijkerk 1903. - O. P fi s ter, Die Frommigkeit des Grafen v. Z., Lz. 1910. E. Kie ins c h m i d t, De broedergemeente, Baarn 1909.
3 G. Ta t h a n, The Puritans in power, 1640-60, Cambr. 1913. R. Jon e s,
Spirituals Reformers in the 16 th and 17 th centuries, Lo. 1914.
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Cromwell bedwongen, die zich nu scherp tegen hem keerden.
Cromwell duldde alle protestantsche belijdenissen: na zijn dood
heerschte een chaos. Onder Karel 11 werd de episcopalistische
staatskerk weer hersteld en zoowel de Presbyterianen als de
Independenten werden vervolgd (0. a. de Baptist Bunyan I,
schrijver van The Pilgrims Progress, 1678): velen weken uit naar
Amerika. De Calvinist Willem 111 handhaafde de episcopalistische
staatskerk, doch schonk door den tolerantie~akt ( 1689) den
Dissenters het recht van openbare godsdienstoefening: zij moesten
echter aan de staatskerk belasting betalen en daar de testact van
kracht bleef. konden zij geen publieke ambten bekleeden. In 1696
sloten de drie groote groepen van Dissenters: Presbyterianen,
Congregationalisten en Baptisten een unie, meer van politieken
aard, tegenover de regeering. - In Schotland wist de presby~
teriaansche staatskerk zich te handhaven.
4°. In de beroeringen van den burgeroorlog en de Cromwell~
periode was een nieuwe strooming opgekomen van uiterst
individualisme en spiritualisme, het Quakerisme 2, dat samenhangt
met de spiritualistische elementen onder de Independenten. De
stichter is George Fox (1624-91), een schoenmaker, die innerlijke
openbaringen meende ontvangen te hebben en sedert 1649 onder
voortdurende vervolging als profeet rondtrok met geweldige, aan~
grijpende prediking. Hij kreeg vele aanhangers, die na opheffing
van het Barebone~parlement vooraan stonden onder de fanatiek~
religieuse tegenstanders van Cromwell.
De naam wordt afgeleid van quek (sidderen), waardoor in den eersten tijd
bij de bekeering en het gebed het religieuse enthusiasme zich openbaarde of
uit het feit, dat Fox voor de rechtbank eens uitriep: "siddert voor het woord
des Heeren". Zelf noemden Fox' aanhangers zich "Kinderen van het licht",
"vrienden der waarheid" of "vrienden". De leer is niet in een officiëel symbolum
vastgelegd; de voornaamste theoloog is Barclay (t 1679). De eenige bron van
het religieuse leven is "het innerlijke licht", dat iederen mensch verlicht, die
in de wereld komt (Joh. I. 19). een vonk der goddelijke wijsheid. die bij de
"bekeering" in ons ontstoken wordt. Door het innerlijk licht wordt Christus
in ons uitgebeeld; de vruchten zijn de goede werken. Al het uiterlijke: liturgie,
sacramenten. hierarchie. wordt verworpen. Zwijgend verzamelen de vrienden
zich in een zaal. in zuchten en gebed Gods inspraken afwachtend; allen, ook
vrouwen. mogen optreden. als de Geest hen beweegt. De dweeperij maakte
later plaats voor een practische vroomheid. De Quakers hebben een strenge
moraal: geen hasardspel. theater. dans of maatschappelijke onderscheidingen;
1 J. Brown. John Bunyan. ed. by F. Harrisson. Lo. 1928. 2 F.
Turner. The Quakers. L. 21912. - W. Braithwathe. The beginning of
Quakerism, Lo. 1912; The second period of Quakerism. Lo. 1919. - R. Jones,
The later period of Quakerism. 2 v. Lo. 1921. - E. Ermott. The story of
Quakerism. Lo. 2 1929.
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verwerping van eed en krijgsdienst. De .. Society of Friends" vormde sedert 1688
een niet~strenge organisatie. Aanvankelijk werden zij vervolgd. ook door de
Dissenters; sedert 1689 hadden ook zij vrijheid van godsdienst. De beweging
vond grooten aanhang in Amerika. waar WiUiam Penn (t 1718) den Quaker~
staat Pennsylvanië stichtte. - De Quakers hebben veel gewerkt op philantropisch
gebied. voor afschaffing der slavernij. de vredesbeweging. Thans zijn er ongeveer
20.000 orthodoxe in Europa. 100.000 in Amerika. en 20.000 Hicksieten (van
Elias Hicks t 1830. Socinianen).

5°. In het begin van de 18e eeuw was het godsdienstig leven in
Engeland in diep verval geraakt. zoowel in de staatskerk als in
de drie groote Dissentersgroepen. De laatsten hadden voor de
vrijheid gestreden en in de vervolging zich groot getoond; toen
met den tolerantie~act dit doel was bereikt. was hun kracht
gebroken. Er heerschten onwetendheid en ruwheid bij het volk.
groote zedeloosheid en godsdienstige onverschilligheid bij de
betere standen; den geestelijken ontbrak het aan ijver. De
opkomende antichristelijke geest ontmoette nergens tegenstand.
Pogingen tot hervorming concentreerden zich in kleine ver~
eenigingen... religious societies". in den geest der collegia pietatis.
zooals er ook een gesticht werd voor de studenten te Oxford door
Charles Wesley (1707-88). waarbij zijn broer John Wesley 1
(1703-91) zich aansloot. John was de zoon van een Anglicaansch
geestelijke en een zeer vrome moeder; zelf was hij ook geestelijke
der staatskerk en fellow (repetitor) te Oxford. De leden verbonden
zich tot ijverig deelnemen aan de godsdienstoefeningen der Angli~
caansche kerk en dikwijls ontvangen der H. Communie; zij voerden
een stemmige levenswijze en behalve aan de studie. wijdden zij zich
aan werken van barmhartigheid. Om hun streng geregelde.
methodische vroomheid ontvingen de leden der .. holy club" den
spotnaam van Methodisten, dien zij later zelf overnamen.
In 1735 ging John naar Amerika om onder de kolonisten en Indianen te
werken. doch keerde in 1737. diep door een vrouw teleurgesteld. terug. Hij
kwam nu in aanraking met Herrnhutters en onder invloed van de Luthersche
solafidesleer; 24 Mei 1738 beleefde hij plotseling zijn ..bekeering". In een
vergadering hoorde hij Luther's inleiding op den Romeinenbrief lezen. ..Ik
gevoelde. dat mijn hart op eigenaardige wijze verwarmd werd; dat ik mijn
heilsvertrouwen stelde in den Christus en in den Christus alleen. En de ver~
zekering werd mij gegeven. dat Hij mijne zonden had weggenomen. ja. de mijne
en mij gered had van de wet van zonde en dood." Hij gevoelde vrede en
blijdschap en liefde tot God neerdalen in zijn hart; zijn broeder Charles en
1 Collected works. 14 v. Lo. 1872. M. Pi e tt e. La réaction de J. W.
dans I'évolution du Protestantisme. Br. 21927. - A. St e ven s. History of
methodism. 3 v. Lo. 1878. - W. T 0 u sen d. H. Wor kma n. A new history
of Methodism, Lo. 1909. - J. Simon. J. W. and the advance of Methodism.
Lo. 1925. - J. Nu e Is e n e.a.• Kurzgefasste Gesch. des Methodismus. Bremen
11929.
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G e 0 r g e W hit e fi e 1 d (1714--40). een groot redenaar. hadden een soortgelijke religieuse crisis doorleefd en zij begonnen hun geloof en ervaring aan
anderen te prediken. Bij de overgroote meerderheid der Anglicaansche geestelijkheid stuitten zij op tegenstand en toen de kerken hun geweigerd werden. preekten
zij in de open lucht en voor een steeds grooteren hoorderskring. meest uit de
arme klassen. In 1740 scheidde John zich af van de Herrnhutters. wier solafidesleer tot quietisme leidde; in 1741 ontstond ook een conflict met Whitefield. dat
later scheuring veroorzaakte: Whitefield was voor de strenge calvinistische
praedestinatie. Wesley voor de algemeene genade in arminiaanschen zin.
Wesley hield vast aan het geloof en de liturgie der Anglicaansche Kerk.
maar legt bijzonder den nadruk op de rechtvaardiging en de wedergeboorte in
Christus. Aan dogma's en een bepaalde belijdenis hecht hij minder waarde;
in de H. Schrift kan ieder de hoofdgedachten van het Christendom vinden.
Zijn groote drijfkracht is de persoonlijke religieuse ervaring. het voelen van
de liefde van God. die hij ook in anderen levendig wil maken. In zijn vurige
predikaties begint hij het zondenbesef op te wekken en de vrees voor het
oordeel Gods; de bevreesde en rouwmoedige zondaar wordt zich dan plotseling
bewust. dat Christus zijn heil is en hem de zonden vergeeft (rechtvaardiging.
waarvan men absoluut zeker moet zijn). Dan wordt hij een nieuwe mensch. die
Gods liefde. vrede en vreugde in zich gevoelt en door die liefde in het vervolg
de zonden vermijdt en de deugd beoefent. vooral de naastenliefde (bekeering.
new birth). De bekeering had. tenminste in den beginne. dikwijls plaats onder
sterk-nerveuse verschijnselen: ween en. luide kreten. convulsies. bewusteloosheid;
daarop volgde uitgelaten vreugde. Wesley hechtte daaraan groote waarde;
het geestelijk leven moest weerklank vinden in de zinnen en die teekenen schenen
hem een bewijs van de new birth. - Een klein aantal bekeerden werd vereenigd
in een classis. wier leden elkaar controleerden; meerdere classes vormden een
society. wier leden op bepaalde tijden samen kwamen om elkander te stichten en
te steunen: bidden. preeken. zingen. publieke belijdenis; de sexen waren
gescheiden. De tucht was streng; Wesley wist nu en dan opkomende excessen
te onderdrukken. Het geheel was verdeeld in circuits; Wesley stond aan het
hoofd. - Wesley wilde geen afscheiding. doch hernieuwing (revival) van de
Anglicaansche Kerk; zijn volgelingen waren haar ijverigste leden. Doch op
den duur moest het tot scheiding komen. Talrijke Dissenters sloten zich aan;
wegens de oppositie der Anglicaansche Kerk was het aantal eigen geestelijken
zeer gering en dikwijls werden den Methodisten de sacramenten geweigerd.
Daarom wijdde Wesley in 1784 zelf een .. bisschop" en 2 priesters voor Amerika
(episcopalistische kerkorde). later ook voor Schotland en Engeland.
Wesley was een man van een diep innerlijk leven. zooals uit zijn dagboek
en talrijke geschriften blijkt. met een onuitputtelijke energie en groote
organisatorische talenten; op heldhaftige wijze heeft hij zelf zijn leer in
beoefening gebracht. Persoonlijk leidde hij de geheele beweging; voortdurend
was hij op weg om de bekeerden te bezoeken en te preeken (50.000 maal).
Toen hij stierf. telde het Methodisme 72.000 leden in Engeland. 64.000 in Amerika
en 800.000 aanhangers. Na zijn dood volgde de afscheiding van de Anglicaansche
Kerk. versnippering in talrijke sekten en verval; sedert het midden der vorige
eeuw kwam weer herleving en streven naar hereeniging. In 1924 telden de
Methodisten te samen 10.690.701 leden (zonder de kinderen. enz.; het aantal
volgelingen is misschien 3 à 4 maal zoo groot). 94.571 zondagscholen. 982.684
onderwijzers en beambten. 10.386.134 scholieren. 104.164 kerken en kapellen
(Piette. 562). Amerika telt de meeste (The Methodist episcopal Church 4.636.859
leden. The Methodist episcopal Church South 2.418.336; The Methodist protestant
Church 186.275). Ongetwijfeld heeft het Methodisme zeer veel gewerkt ter
opwekking van den religieusen geest in de Anglicaansche Kerk en vooral
daarbuiten; ook zeer veel op philanthropisch gebied: voor verbetering der.
gevangenissen. voor de afschaffing der slavernij. voor onderwijs en missies.
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Gelijk Wesley voorzien had, zijn de Methodisten door hun sober en arbeidzaam leven dikwijls zeer rijk geworden. Zoo hebben zij thans vele volgelingen
onder de betere klassen en werken niet meer ,als vroeger bij voorkeur onder
de lagere; deze taak is overgenomen door het Leger des HeUs, wiens stichter
Booth een methodistisch predikant was. Het modernisme is er sterk doorgedrongen; dit heeft het zondenbesef verzwakt; in plaats van op den goddelijken
rechter wordt meer een beroep gedaan op de natuurlijke gevoelens van plicht
en medelijden. De Meth., ook Wesley, zijn dikwijls zeer anti-katholiek opgetreden.

6°. De Zweedsche philosoof en natuurvorscher E man u e I
van S wed e n b 0 r g 1 (t 1772) meende openbaringen te ontvangen en ontwikkelde zijn natuurphilosophie in theosophischen
geest, onder allegorische interpretatie der H. Schrift, wier
inspiratie hij aannam. Na zijn dood werd te Londen een kerk van
het nieuwe Jerusalem gesticht (1788).
7°. Rusland 2 was onder czaar Alexis (1645-76) een machtig
rijk geworden: tusschen 1667-86 werd de Ukraïne op Polen veroverd en het schisma er ingevoerd. De patriarch van Moskou had
een grooten invloed: in 1687 werd ook Kiev onder hem gesteld.
Peter de Groote ( 1682-1725), die in zijn rijk de Westersche
cultuur wilde invoeren, bracht de kerk geheel onder den staat. In
plaats van den patriarch van Moskou plaatste hij aan het hoofd
der Russische kerk de H. Synode, bestaande uit door hem
benoemde geestelijken en leeken, waarin de algemeene procurator,
een leek, de meeste macht had: zij moest toezicht houden op de
leer, den eeredienst en de tucht. Peter's medewerker was Prokopowicz, a. b. van Nowgorod, die in het Grieksch college te Rome
gestudeerd had, de eerste Russische theoloog van beteekenis; hij
was lutheraniseerend (t 1736). Door Catharina 11 werd het
kerkelijk vermogen vereenigd met de bezittingen der kroon
en de kerk dus van haar wereldlijk bezit beroofd. - De leden der
H. Synode moesten zweren, in alle omstandigheden de belangen
van den staat te zullen verdedigen: de regeering was zeer
absolutistisch en zoo werden de geestelijken staatsambtenaren en
dikwijls werktuigen van een gewetenlooze politiek. Zij verloren
daardoor den invloed op het volk, mede ook, omdat zij zeer arm
waren: zij werden door den staat slecht bezoldigd en moesten hun

1 M. Lam m, Swedenborg, Eine Studie über s. Entwicklung zum Mystiker
u. Geistesseher, Lz. 1922. - 2 N. Bon wet s c h, Kirchengeschïchte Russlands
im Abriss, Lz. 1923. - B r i a n - C h a n i nov, L'Eg1ise Russe, P. 1928. - E.
B eek, Die russische Kirche. Ihre Geschichte, Lehre u. Liturgie, Bühl 1922. H. K 0 eh, Die Russische Orthodoxie im Petrinischen Zeitalter, Breslau 1929.
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onderhoud bijna bedelen van de geloovigen. Zeer talrijke sekten
ontstonden, die het religieuse gevoel buiten de kerk zochten te
bevredigen.
Peter was den Roomsch~katholieken niet ongunstig gezind: zij
hadden een kerk te Moskou en een Latijnschen bisschop: in Rome
koesterde men zelfs hoop op hereeniging.
8°. De toestand der Christenen in het Turksche rijk was zeer
moeilijk: velen gingen tot den Islam over. Sedert het begin der
18e eeuw kwam Rusland krachtig op voor zijn geloofsgenooten,
vooral van de Slavische stammen, en verkreeg voor hen aanzien~
lijke voordeelen, terwijl Frankrijk en Oostenrijk slechts patronaats~
rechten hadden voor hun eigen onderdanen en het bezoek der
H. Plaatsen.

§ 201.

Nieuwe stroomingen in de philosophie 1
en in het geestesleven.

10. Het protestantsche vrije onderzoek en religieuse individua~
lisme hadden een bijna onoverzienbare menigte sekten en richtingen
in het leven geroepen en daardoor godsdienstig indifferentisme
gekweekt. Welke van de vele belijdenissen, die zich alle op de
H. Schrift beroepen en elkaar tegenspreken, is de ware? Is het
Christendom wel een geopenbaarde godsdienst? Mocht dit zoo zijn,
dan kan een bepaalde confessie toch niet van zoo groote beteekenis
wezen. De groote christelijke gedachte was verzwakt en zoo vonden
nieuwe en naturalistische stroomingen een vruchtbaren bodem.
Met de Renaissance was reeds een naturalistische richting
opgekomen, doch door de groote religieuse beweging der 16e eeuw
was zij teruggedrongen; de geweldige ontwikkeling van de kennis
der natuur in de 16e en 17e eeuw maakten haar weer sterk. Met
behulp van nieuwe uitvindingen (verrekijker, microscoop, uur~
werk) en nieuwe methodes (experimenteel onderzoek en hypothese,
inductie en deductie, mathematica) had men groote ontdekkingen

1 J. A eng ene n t, Handboek voor de gesch. der wijsbegeerte, Hilv. 31925. A. S t ö c k 1~ Wei n g ä r t n e r, Grundriss der Gesch. der Philosophie, Mainz
31919. - F. Klim ke, Institutiones historiae philosophiae, 2 v. B. 1923. F. U e b e rw eg, Grundriss der Gesch. der Philosophie lIl. - E. B r é h ier,
La philosophie moderne I. Le XVIIe s., P. 1929. - G. S 0 r t a i s, La philosophie
moderne depuis Bacon jusqu'à Leibnitz, 1-111, P. 1929.
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gedaan en nieuwe wetten kunnen vaststellen. Op zich behoefde
de Kerk daarvoor niet bevreesd te zijn; de baanbrekers: Leonardo
da Vinci (t 1519), Copernicus (t 1543), Keppler (t 1630), Galilei
(t 1642), Descartes (t 1650), Pascal (t 1662), Leibnitz (t 1716),
Newton (t 1727) waren geloovige Christenen. Doch de overgang
was te snel; men verloor de bezinning. Nu de astronomie en
physica van Aristoteles niet meer houdbaar bleken, meende men,
dat geheel de peripatetische en scholastieke philosophie haar
fundament verloren had; nu de aarde niet meer het middelpunt
der wereld was, zou geheel de theologische wereldbeschouwing
vallen; nu de groote wetten ontdekt werden, waardoor de natuur
geregeld werd, meende men haar onafhankelijk van God te kunnen
verklaren. - De ontdekkingen vervulden de wereld met ver~
wondering en trots; men overdreef echter de krachten der rede
en meende, door haar alles te kunnen beheerschen. De philosophie
en geheel de wetenschap moesten, gelijk de natuurkunde, totaal
nieuw worden opgebouwd, uit natuurlijke factoren, volgens de
mechanisch~mathematische methode en eigen wetten. - De philo~
sophie, die tot dusver immer met de theologie verbonden was
geweest, maakt zich van haar los; zij wordt zelfstandig, autonoom,
richt zich op de verklaring der natuurlijke dingen, volgt eigen
methodes en zoekt eigen wetten. Later breidt deze autonomie, deze
saecularisatie zich uit over geheel het gebied van het menschelijk
weten en leven.
2°. De voorbereiding. Naturalisme en empirisme in Engeland.
Het eerst heeft men deze nieuwe ideeën, de toepassing van de
methoden der natuurkunde in de philosophie, trachten te ver~
werken in Engeland. De staatsman Francis Baco van Verulam 1
(1561-1626; Instauratio magna) wil in de plaats der metaphysieke.
een nieuwe, inductieve, empirische philosophie opbouwen. Hij heeft
de inductieve methode bevorderd en gewezen op het belang van het
experiment in de natuurkunde; doch hij maakt een scheiding
tusschen verstand en openbaring; het weten is op de natuur, het
geloof op het bovennatuurlijke gericht; zoo staat het weten geheel
los van het geloof en vormt de natuur een geheel eigen, buiten den
godsdienst staand terrein. Het voornaamste doel van de philosophie
is nieuwe vindingen te doen en nieuwe wetten te ontdekken om de
natuur te beheerschen (scientia est potentia; tantum possumus,
1 Opera Baconis, ed. Eli i s e.a .• 12 v. Lo. 1857-72. B.'s philosophy, Lo. 1878,
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quantum scimus). - Thomas Hobbes 1 (1588-1679: Elementa
philosophiae; Leviathan) heeft het naturalisme vooral toegepast op
het burgerlijk en sociale recht.
Tegenover een ten slotte op God gefundeerde. stelt hij een zuiver natuurlijke
sociale orde. Ieder lichaam. ook de mensch. die niet wezenlijk van de lagere
wezens onderscheiden is. heeft slechts één tendenz. het zelfbehoud; de mensch
is krachtens zijn natuur egoïst; het eigen nut is het criterium van goed en
kwaad. De oertoestand der menschen was een voortdurende oorlog. die echter
schadelijk was voor het eigenbelang; zij zagen dit in en sloten zich daarom
volgens een contrakt aaneen tot een burgerlijke maatschappij. Toen eerst ontstond
recht en verplichting; de wet stelt het onderscheid vast tusschen goed en kwaad.
Daar niet allen kunnen regeeren. draagt het volk zijn rechten over op één hoofd.
hetzij een individu. hetzij een college. Doch als het volk zijn rechten eenmaal
heeft afgestaan. verliest het ze voor goed; het staatsgezag is absoluut en
onbeperkt (Stuarts). het regelt ook den godsdienst.

Herbert de Cherbury2 (1581-1648) paste het naturalisme toe
op den godsdienst en stelt tegenover de geopenbaarde een zuiver
natuurlijke religie.
Het laatste criterium der waarheid is de overeenstemming der menschen;
alleen datgene is zeker en ontwijfelbaar waar. waarin alle menschen en van
alle tijden overeenstemmen. In den godsdienst zijn de menschen het eens omtrent de
5 notitiae communes: het bestaan van God. de plicht hem te vereeren. en wel
door een rechtschapen leven. de verzoening van de zonde door berouw. de
goddelijke vergelding. gedeeltelijk hier. gedeeltelijk hiernamaals. AI het andere.
het bijzondere dus der verschUlende belijdenissen. is menscheIiJk toevoegsel.
ontstaan uit allegoriseering en dichterlijke herschepping der natuur. zelf- en
priesterbedrog. - Cherbury is de voorlooper der vrijdenkers.

3° Rationalisme. a. Cartesius. 3 René Descartes (1596--1650),
geb. uit een adellijke familie te La Haye. leerling van het Jezuietencollege Ia Flèche. was een groot mathematicus en physicus. Eenige
jaren diende hij in het leger. o.a. van Prins Maurits en later van
Tilly: van 1628-49 woonde hij meest in Holland. een van de
middelpunten der toenmalige wetenschap. waar betrekkelijk groote
vrijheid heerschte. Teruggetrokken. doch in contakt met zijn
geleerde vrienden. leefde hij geheel voor de philosophie. Op uitOpera omnia latina. 5 v.; English works. 11 v .• ed. W. Mol e s wor t h.
L. St e p hen. Th. Hobbes. Lo. 1904. - F. T ö nni e s.
Th. Hobbes Leben u. Lehre. Stuttg. 31925. - P. Landry. Hobbes. P. 1930.2 W. S 0 r I e y. The philosophy of H. de Ch .• Mind 1894. 3 Opera omnia.
ed. C. Adam et P. Tannery. 10 v. P. 1897-1908. - J. Chevalier.
Descartes. P. 1921. - A. Hof f man n. R. D .• Stuttgart 21923. - H. Go u h ier
La pensée rel. de D.. P. 1924. - C. Ser r u r ier. D.. leer en leven. Den
Haag 1930. - E. Gil s 0 n. Etudes sur Ie röle de la pensée médiévale dans la
formation du systeme cartésien. P. 1930.
1

Lo. 1839--45. -
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noodiging van Christin a van Zweden kwam hij naar Stockholm
om een wetenschappelijke academie te stichten. waar hij stierf.
Wat zijn methode betreft: Cartesius wU de phUosophie nieuw opbouwen.
Hij meent. dat men aan alles twijfelen kan; de zintuigen bedriegen ons dikwijls
en in de logische orde spreken de menschen elkander voortdurend tegen. Om
tot zekerheid te komen. moeten wij beginnen met aan alles te twijfelen; niet
om in den twijfel te blijven. doch om hem te overwinnen (methodische twijfel).
om dan. gelijk in de mathesis een hoofdaxioma te zoeken. waaruit wij verder
geheel ons phUosophisch systeem deduceeren. Dit vaste punt van uitgang
is ons eigen bestaan. Ik kan aan alles twijfelen. doch niet aan het feit. dat ik
twijfel; en daar twijfelen denken is. ben ik ook zeker. dat ik denk. Ik kan echter
niet denken. of ik moet bestaan: cogito. ergo sumo Waarom ben ik zeker.
dat ik besta. als ik denk? Omdat ik het dUidelijk inzie. AI het andere. wat
ik even dUidelijk inzie. is even waar; helder en dUidelijk inzien is het criterium
der waarheid (princiep van het rationalisme). - 10. De opzet van Cartesius is
onhoudbaar; een algemeene twijfel verwerpt alle middelen om den twijfel te
overwinnen. Men moet enkele princiepen als op zich zelf reeds zeker aannemen;
anders vervalt men in algemeenen scepsis. Cartesius is daarom zelf inconsequent;
vóór het ..cogito. ergo sum" veronderstelt hij reeds de zekerheid der stelling:
alles. wat denkt. bestaat. 2°. Zijn criterium. de subjectieve evidentie of het
zekerheidsgevoel. is verkeerd; het voert tot subjectivisme en psychologisme; de
zekerheid moet berusten op de waarheid en niet omgekeerd. 3°. Descartes is
geloovig Katholiek en wU absoluut niet met de Kerk in conflict komen; daarom
zondert hij (inconsequent) van zijn twijfel uit de godsdienstige. zedelijke en
openbaringswaarheden. alsof er een dubbele waarheid is ; hij maakt een scheiding
tusschen geloof en philosophie. alsof zij niet samen behoeven te gaan. - Uit
zijn eerste princiep bouwt hij verder de metaphysiek en kennisleer op. Van uit
ons eigen bestaan concludeeren wij tot het bestaan van God en de buitenwereld.
Ik vind in mij het idee van God als een oneindig volmaakt wezen. Dit idee
kan niet komen van mij. een eindig wezen. doch de oorzaak moet een oneindig
wezen zijn; zulk een wezen of God bestaat dus. Wij hebben een onweer~
staanbaren drang een werkelijke wereld buiten ons aan te nemen; deze drang
kan alleen van God komen en Hij kan ons niet bedriegen door een niet~bestaande
buitenwereld als werkelijkheid voor te stellen. - Uit de ervaring kunnen wij
geen intellectueele kennis putten; deze komt voort uit aangeboren ideeën. Het wezen van een lichaam bestaat alleen in de extensie. dat van de ziel alleen
in haar kennis; de lichamen. ook de menschelijke. hebben uit zich zelf geen
princiep van werkzaamheid. maar worden van buiten af. mechanisch. als
machines bewogen. Tusschen extensie en gedachte. geest en stof. lichaam en ziel
bestaat het uiterste dualisme ; in den mensch zijn beide vereenigd. doch Cartesius
weet deze eenheid niet duidelijk te verklaren.

Cartesius is de vader der nieuwere philosophie genoemd. In het
algemeen is hij door zijn introspectieve methode. door uit te gaan
van het subject in plaats van het object. de vader van het moderne
subjectivisme en psychologisme. Meer direkt is hij de vader van
het rationalisme. dat met het empirisme de philosophie tot Kant
beheerscht heeft. Volgens het rationalisme ontstaat geheel onze
philosophische kennis aprioristisch uit het verstand. dat onaf~
hankelijk van de zintuigen onmiddellijk het wezen der dingen ziet.
Volgens het empirisme komt alle kennis uit de zinnelijke ervaring
en blijft zij ook tot de gegevens der ervaring beperkt: het ver~
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standelijk weten is slechts een groepeering der zinnelijke waar~
nemingen: het wezen der dingen kunnen wij niet kennen.
b. Cartesius vond terstond zoo wel in Holland als in Frankrijk
geestdriftige bewonderaars en felle bestrijders. 1 Het religieuse
element van zijn systeem: het bewijs van het Godsbestaan uit de
rede, de garantie van God voor het bestaan der buitenwereld enz.
trok velen aan: anderen zagen terecht in den methodisch en twijfel
en het rationalisme een gevaar voor het geloof, dat vooral groot
was voor de Protestanten, met hun door predikanten opgestelde
belijdenissen. Aanhangers waren in Holland onder de Protestanten
o.a. Renerius, Regius, Heidanus, Balth. Bekker, vele Coccejanen:
in Frankrijk talrijke saeculiere en reguliere geestelijken, vooral
Oratorianen: ook eenige Jezuieten: verder Arnauld, Nicole, min
of meer Mabillon. - Bestrijders o.a. de Fransche priester en
mathematicus Gassendi (t 1655), Daniel S. J., Hobbes. In Holland
vooral Voetius en zijn Groninger collega Schoockius, niet immer
op een verheffende manier: eenige malen werden van burgerlijke
en kerkelijke zijde maatregelen tegen het Cartesianisme genomen.
De Index veroordeelde de philosophische geschriften van Cartesius,
donec corrigantur (1663): de Sorbonne veroordeelde 11 Carte~
siaansche proposities (1691).
Stelde Cartesius te veel vertrouwen in het menschelijk verstand,
anderen onderschatten de kracht der rede. Dit was niet nieuw en
zou zich later nog dikwijls herhalen: het verstand kan uit zich zelf
de waarheid niet kennen, of tenminste niet de godsdienstige en
zedelijke waarheden. De bron van deze onderschatting is of een
philosophisch systeem: het verstand kan het wezen der dingen niet
kennen (Ockhamisme, de school van Pad ua, scepticisme, later
Kantianisme, Agnosticisme) of een theologisch pessimisme: het
verstand is door de erfzonde verduisterd (Protestantisme, Janse~
nisme). Daaruit volgt de noodzakelijkheid eener openbaring van
alle godsdienstige waarheden: het geloof is de eenige bron der
religieuse kennis: de geloofswaarheden moet men blindelings aan~
vaarden zonder de redelijke fundamenten ervan, de praeambula
fidei (het bestaan van God en het feit der openbaring) te kunnen

1 F. B 0 u i II e r, Histoire de la phil. cartésienne, 2 v. P. 31868. - G. Co hen,
Ecrivains français en Hollande dans la première moité du XVIIe S., P. 1920,
357-689. - M. de V r ij e r, H. Regius, Den Haag 1917. - I. K 0 h Ier,
Jansenismus u. Cartesianismus, Düsseldorf 1905. - G. S 0 r t a i s, Le cartésianisme
chez les Jésuites français au 17e et au 18e S., P. 1929.
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bewijzen (fideisme)l. Het fideïsme was in de 16e eeuw in Frankrijk
zeer verspreid onder invloed der school van Padua (§ 145, 3°)
en het Protestantisme: ook de scepticus M 0 n t a i g n e 2 (153392: Essays) wilde zeer waarschijnlijk christen blijven en is dus
fideist: Pas c a 13 heeft eveneens de tendenz de kracht der rede
te onderschatten. Het fideisme is echter in systeem gebracht door
François de la Mothe Ie Vayer (t 1672), doch vooral door Pet rus
Dan i e I H u e t (1630-1721), b. van Avranches (Censura philos.
Cartesianae; T raité philos. de la faiblesse de l'esprit humain).
c. Het rationalisme van Cartesius is door verschillenden, die het
in sommige punten wilden corrigeeren, verder ontwikkeld. Het
Occasionalisme (Geulincx, 1625-69: prof. te Leuven, tot het
Calvinisme overgegaan, prof. te Leiden: de Oratoriaan Nic. Male~
branche, 1638-1715) gaat uit van het dualisme tusschen lichaam
en ziel: hoe kunnen deze op elkaar inwerken 1 Niet uit zich zelf;
geen schepsel kan zelfstandig werken; God is de alleen~werkzame
oorzaak in de wereld. Doch "bij gelegenheid" dat de ziel een
wilsakt stelt, bv. om te loopen, werkt God op het lichaam in en
beweegt het en omgekeerd, als het lichaam zich beweegt, werkt
God op de ziel in. - Het ontologisme, vooral ontwikkeld door
Malebranche 4, wil de ideeënleer van Cartesius corrigeeren: als
lichaam en ziel geheel verschillend zijn en op elkander niet
inwerken, kunnen wij het idee van extensie niet uit de lichamen
vormen, doch alleen uit God. in wiens geest het aanwezig is. Door
een zekere participatie aan het goddelijk verstand zien wij de
ideeën der dingen in Hem. Dit leidt tot pantheïsme.
Baruch Spinoza 5 (1632-77) ontwikkelt het Cartesianisme tot
zuiver rationalisme en tot pantheïsme.
1 S. Har ent. Foi. D. Th. VI. J. B a i n vel. Foi-Fidéisme. D. Ap. 11. 2 H. Jan sen. Montaigne fidéiste. Nijm. Utr. 1930. - 3 M. Lar 0 s. Das
Glaubensproblem bei Pascal. Düss. 1918. - A. M a I v y. Pascal et Ie problème
de la croyance. P. 1923. - F. Sas sen. Wegen van waarheid bij B. P .• De
Beiaard 10.2 (1925).81. - 4 Oeuvres, ed. J. Sim on. 4 v. P. 1871. - H.
Gouhier. La philosophie de M .• P. 1926. - J. Vilgrain. Le christianisme
dans la phil. de M.• P. 1923. - L. B r i d e t. La théorie de la connaissance dans
la phil. de M.• P. 1929. - H. Gouhier. M.• (Les moralistes chrétiens).
P. 1929. - 5 J. v. V lot e n et J. La n d. B. de Sp. opera quotquot reperta sunt.
3 v .• Den Haag 31914. - J. Fr e u den t h a I. Sp.. Leben u. Lehre. 2 Bde
Heidelb. 21927. - W. van der Tak. B. Sp.• Den Haag 1928. - A.
V I 0 e man s. Spinoza. De mensch. het leven en het werk. Den Haag 1931. - St. v.
Dunin-Borkowski. Der junge de Sp.• Mn. 1910. - W. Mulder. De
jeugd van Despinoza. Stud. 77 (1911). 93. 372; 78. 423; 79. 42. 136. - O.
Mei n s m a. Spinoza en zijn kring. 1896. - L. St r a u s. Die Religionskrltik
Sp. als Grundlage seiner Religionswissenschaft. B. 1930. - P. Si wek. L'äJne et
Ie corps d'après Spinoza. P. 1930.
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Uit een Portugeesche Joodsche familie te Amsterdam geboren, kwam hij onder
Invloed van Cartesius; omdat hij twijfel opperde aan het Joodsche geloof, werd
hij uit de synagoge gebannen (1656); hij leefde teruggetrokken te Rijnsburg en
Voorburg geheel voor de wijsbegeerte; zijn onderhoud verdiende hij door het
slijpen van brilleglazen. - HIJ Is een classieke rationalist: ordo idearum est idem
ac ordo rerum. Gelijk Cartesius wil hij geheel de philosophie uit één princiep
afleiden; het uitgangspunt echter bij hem is niet de mensch zelf, de eigen existentie,
doch het idee van het Absolute, de causa sui, het wezen, dat de grond van al
het andere is, zelf echter zijn reden van bestaan niet in iets anders, doch in
zich zelf heeft. Dit is een substantie en volgens de door hem gegeven definitie
is er slechts één substantie, oneindig, noodzakelijk bestaande: God. Krachtens
zijn essentie brengt Hij eeuwig een oneindigheid van dingen voort, doch deze
zijn inhaereerend aan de goddelijke substantie, één met God. - Met het idee van
een persoonlijken, van de wereld onderscheiden God, vallen ook de begrippen
van voorziehigheid, vrijheid, toekomstig leven, wonder, openbaring. Goed
Is datgene, wat ons tot zelfbehoud en vervolmaking dient, wijl daarop het streven
van ieder wezen gericht is. De mensch moet daarom een natuurlijke, uit de rede
volgende moraal beoefenen, die leert zich door uiterlijke gebeurtenissen en
innerlijke hartstochten niet uit het evenwicht te laten brengen en de naastenliefde en rechtvaardigheid te betrachten; in deze moraal bestaat vooral de
godsdienst. Verder moet hij streven naar een volkomen kennis van de eenheid
zijner ziel met de goddelijke substantie, tot een versmelting van zijn verstand
met het goddelijke. In die intellectueele kennis bestaat de volmaaktheid en het
geluk op aarde. - Spinoza pleit verder voor vrijheid van denken, volkomen
scheiding van theologie en philosophie, kerk en staat; hij is ook een der grondleggers van de rationalistische bljbelcritiek. - Aanvankelijk werd hij bijna
algemeen, ook door de Encyclopedisten, als goddeloos bestreden; sedert het
einde der 18e eeuw verkrijgt hij grooter invloed, vooral in Duitschland (Jacobi,
Herder, Goethe. Schleiermacher. Schelling, Hegel) .

Gottfried Leibnitz 1 ( 1646-1716) , staatsman in dienst van
Hannover en Oostenrijk, wijsgeer, denker, historicus, mathematicus en natuurkundige, is een universeel genie, die een breeden
invloed heeft uitgeoefend. Zijn universalisme doet hem overal het
goede zien en erkennen en zoo streeft hij naar verzachting der
tegenstellingen (vereeniging van Katholieken en Protestanten).
Gelijk Cartesius gaat hij van het princiep uit, dat de ziel haar
ideeën uit zich zelf vormt, onafhankelijk van de kennis der zinnen,
doch in zijn monadenleer wil hij de dwalingen van Cartesius en
Spinoza corrigeeren. Zijn philosophie is religieus georiënteerd: hij
zoekt de wijsbegeerte en de nieuwe wetenschap met elkaar in
harmonie te brengen. (§ 195, 3°).
4°. Empirisme. Als de vader van het boven omschreven
empmsme, dat zich later tot sensualisme en materialisme
ontwikkelde, geldt de Engelschman John Loeke 2 (1632-1704),
1 Opera. ed. O. Klop p, 11 Bde Hann. 1864-84; F 0 u c her deC are i I.
7 v. P. 21867-75. - F. 0 I g I a t i, Il significato storico di L., Mil. 1930. 2 Opera omnia, 9 v. Lo. 1853. - A. Cam p b e lI Fr ase r. L., Lo. 1890;
L. as a factor in modem thought. Lo. 1905. - A. Teil kam p. Das Verhältnis
J. L:s zur Scholastik. Mr. 1927.
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die eenige jaren in Holland woonde, om met Willem van Oranje
naar zijn vaderland terug te keeren. Hij is beïnvloed door Baco en
Hobbes, doch volgt de methode van Cartesius en deelt ook diens
belangstelling voor criteriologische vraagstukken; hij komt echter
tot een tegenovergesteld resultaat. Hij bestrijdt "e aangeboren
ideeën van Cartesius en leert, dat wij al onze kennis uitsluitend
putten uit de ervaring, die de zintuigen bieden en dat zij ook daar~
toe beperkt blijft. Uit indrukken en waarnemingen der zinnen
ontstaan de voorstellingen, die door den innerlijken zin (reflection)
bewerkt worden. Zekere bewijzen voor de geestelijkheid der ziel
en het bestaan van God zijn er niet. De revelatie heeft slechts één
dogma: dat Christus de Messias is; dit kan men echter verklaren
in den zin, dien men wil.
5°. Geen wijsgeer, doch een man van groote kennis, die hij O.a.
heeft neergelegd in zijn Dictionnaire historique et critique, is Pierre
Bayle (1647-1706), de zoon van een Franschen calvinistischen
geestelijke; langen tijd leefde hij in Holland. Hij is een criticus en
scepticus, die de moeilijkheden tegen het geloof populariseerde in
zijn veel verspreide werken en daardoor de "verlichting" den weg
baande.
TWEEDE HOOFDSTUK.

DE ACHTTIENDE EEUW.

§ 202. De naturalistische en anti-christelijke geestesrichting
.

der 18e eeuw. 1

10. De 18e eeuw wordt genoemd de eeuw der philosophie, der
verlichting, der Aufklärung, de eeuw van het ongeloof, van
Voltaire. Daar ligt het begin van het moderne ongeloof.
De uVerlichting ttt de "Aufklärung" is een geestesrichting, die
zich het eerst op het gebied der philosophie openbaarde, doch
spoedig den godsdienst beïnvloedde. De kenteekenen zijn 1° een
sterke drang naar vrijheid, naar autonomie; men maakt zich los
1 B r. Bra u e r, Gesch. d. Politik, Kultur u. Aufklärung des 18. Jahrh .•
Charlottenb. 184.3-45. - A. Th 0 I u c k, Vorgeschichte des Rationalismus.
Halle 185~2: Gesch. des Rationalismus. B. 1865. - E. L e c k y. History
of the spirit of rationalism in Europe. Lo. 1910. - F. H i b ben. The philosophy
of enlightment. Lo. 1910. - E. Troeltsch. Aufklärung. Ges. Schrift. IV.L. B a u r, Aufklärung, L. Th. K. I. - Fr. M a u t h n e r. Der Atheismus u. s.
Geschichte im Abendlande, -4 v. B. 1920/21.
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van tradities en autoriteiten, om alles nieuw op te bouwen en het
leven zelfstandig in te richten; men eischt vrijheid van denken en
handelen. De gangbare meeningen neemt men niet meer als van~
zelf sprekend aan; de geest van critiek ontwaakt; men begint te
twijfelen aan de feiten, waarop de geopenbaarde godsdienst steunt.
2°. De eenige maatstaf bij dat alles is de rede. Alleen wat het
verstand inziet, is waar; wat met het verstand overeenkomt, is
goed. De Aufklärung is dus sterk intellectualistisch; het verstand
is het voornaamste vermogen; de wil, het gevoel, de affecten
hebben minder waarde. Met het verstand meent men alles te
kunnen oplossen en alles te bereiken. Uit de juiste kennis volgt
vanzelf de toepassing, de deugd. Daarom wordt groot gewicht
gehecht aan onderwijs en opvoeding. In tegenstelling met het
moderne relativisme neemt men eeuwige en onveranderlijke waar~
heden aan; men wil alles uit abstracte princiepen afleiden. De
empirische strooming is echter meer tot scepticisme geneigd.
3°. Door haar overdreven vertrouwen op de krachten van het
verstand is de Aufklärung optimistisch: zij is overtuigd van de
goedheid der menschelijke natuur en het volmaakte dezer wereld;
zij gelooft in een voortdurende ontwikkeling der menschheid en
ziet met naieve eenzijdigheid minachtend op rode duistere Middeleeuwen" neer. Het idee van vooruitgang wekt hervormingsdrang ;
men wil alles verbeteren en nut stichten (utilitarisme) . Vandaar
ook het sterk moraliseerend karakter van dezen tijd. Een van de
hoofdeischen der moraal is goed voor anderen te zijn; vandaar
een geest van philantropie: de liefdadigheid beoefenen (uit natuurlijke motieven van medelijden enz., niet, zooals vroeger, om God),
de straffen verzachten, verdraagzaam zijn. 4°. Een natuurlijk
gevolg van het rationalisme en naturalisme is, dat de blikken niet
meer naar den hemel, doch op deze wereld gericht zijn; men zoekt
het geluk, het einddoel, vooral in het aardsche leven: in kennis,
schoonheid, beschaving, natuurlijke deugd, zingenot. Men heeft
weinig belangstelling voor theologie, doch bijna uitsluitend voor
wereldlijke dingen. In de ethica worden nieuwe oriënteeringspunten
gezocht voor het willen en handelen. De radicalen zoeken die in
het nut, de meer ideëel-gezinden in de begrippen van geweten,
volmaaktheid, gelukzaligheid, persoonlijkheid. 5°. De Aufklärung
gaat niet diep, zij is te eenzijdig intellectualistisch, te optimistisch
en simplistisch. Men mist er het getourmenteerde, het hartstochtelijke, het zoeken van het eeuwige en absolute, dat onzen tijd veelal
kenmerkt.
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De Aufklärung openbaart zich 8. op het gebied der philosophie 1. Het rationalisme van Cartesius ontwikkelt zich tot pantheïsme en idealisme; het empirisme van
Baco tot sensualisme, scepticisme, materialisme. Karakteristiek is .. het natuurlijk
systeem der geesteswetenschappen", dat men wil opbouwen, nl. den godsdienst,
de moraal, den staat enz. laten steunen op de .. natuur' of op ..het verstand".
Rousseau en Kant behooren nog gedeeltelijk tot de Aufklärung, doch openen
ook nieuwe wegen; het onbeperkte vertrouwen in het verstand vermindert en
de andere vermogens eischen hun rechten op: bij Rousseau het gevoel, bij Kant
de wil. b. Op het gebied der staatsleer en der politiek wordt de natuurrechtelijke
opvatting (Bodin, Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf) overheerschend : de staat
is het resultaat van een verdrag, waarin voor God geen plaats behoeft te zijn.
Het doel van den staat, uitsluitend op deze wereld gericht, is het algemeen
welzijn; hij is geheel onafhankelijk van Kerk en godsdienst; de vorst is voor
den godsdienst zijner onderdanen niet aansprakelijk; dus tolerantie; scheiding
van kerk en staat wordt echter weinig doorgevoerd, alleen in Amerika en
in Frankrijk sedert 1789. De politiek houdt geen rekening met godsdienstige
overwegingen. c. Op sociaal gebied vormt zich de theorie der menschenrechten.
De burgers beginnen den adel uit zijn bevoorrechte positie te verdringen; zij
komen tot grooter welstand en ontwikkeling en streven naar politieke rechten.
Op economisch gebied ontstaat het liberalistische systeem van vrije concurrentie.
d. De Aufklärungsperiode heeft van den eenen kant geen goed begrip van
de geschiedenis; zij beoordeelt alles volgens vaststaande princiepen aan haar
eigen tijd ontleend en heeft geen oog voor het individueele, het positieve, het
historisch gewordene. Van den anderen kant worden echter de natuurlijke
oorzaken der gebeurtenissen gezocht, de kritiek wordt beoefend; door de ontdekking van vreemde landen en het toenemende verkeer wordt de gezichtskring
verbreed 2. e. De Aufklärungstijd wordt soms de paedagogische 3 eeuw genoemd,
om het groote belang, dat men aan onderwijs en opvoeding toeschrijft. De
opvoeding is almachtig: men meent er alles mee te kunnen bereiken. Zij is
eenzijdig intellectualistisch: de vorming van het verstand (.. kennis is deugd")
en steunt op de goedheid der natuur, die men slechts te ontwikkelen heeft. Haar
karakter is moraliseerend en utilitaristisch: deugdzame burgers vormen (in den
zin der Aufklärung) en nuttige kennis bijbrengen; de positieve godsdienst speelt
geen rol. Veel is gedaan voor volksonderwijs ; de invloed op de school begint
van de Kerk op den staat over te gaan. f. Ook de kunst en de literatuur maken
zich los van de Kerk en zoeken wereldlijke objecten; het langst staat de muziek
nog onder religieusen invloed. De literatuur is niet diep, zij predikt een vaag
moralisme en een sentimenteele natuurvereering; dikwijls. vooral in Frankrijk,
is zij lichtzinnig en bespot of bestrijdt zij godsdienst en moraal. g. Daar de
rede de eenige bron der waarheid is, kent de Aufklärung hoogstens een
natuurlijke godsdienst 4 en moraal. Sommigen erkennen niet een persoonlijken
God, doch identificeeren Hem met het heelal (Spinoza, pantheïsme); anderen
loochenen het bestaan van een God en de onsterfelijkheid der ziel (materialisme,
atheïsme, Holbach, La Mettrie) of vervallen in een religieus scepticisme (Hume.
scepticismus, positivismus). De meesten nemen het bestaan van God en een
natuurlijken godsdienst aan, nl. eenige waarheden, welke het verstand kan
bewijzen en die aan alle godsdiensten gemeenschappelijk zijn: het bestaan van
een Opperwezen, de vrijheid van den wil en de verplichting de deugd te
beoefenen, de onsterfelijkheid der ziel en belooning of straf in het hiernamaals
1 Aengenent; Stöckl-Weingartner; Klimke J, 11; Brehier
J, 11; U e b e rw e g - F ris c hei sen - K ö h 1 e r, lIl, § 201.
2 K. V ö I k e r, Die Kirchengeschichtschreibung der A., 1921. 3 S.

Rom b 0 uts, Historiese pedagogiek I. - 4 A. S c h a t ter. Die philosophische
Arbeit seit Cartesius nach wem ethischen u. religiösen Ertrag, 21910.
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(Deïsme 1 in engeren zin, het eerst in Engeland ontwikkeld; deïsme wordt in
wijderen zin ook de richting genoemd, die wel het bestaan van een persoonlijken
God en Schepper aanneemt, doch in tegenstelling met het theïsme zijn inwerking
op de wereld, de voorzienigheid, ontkent). Ook de katholieke kerk neemt de
mogelijkheid van een natuurlijken godsdienst aan, die echter in werkelijkheid
nooit voldoende geweest is, daar God den mensch tot de bovennatuurlijke orde
verheven heeft; sommige philosophen der 18e eeuw (Locke, Leibnitz, Wolff)
trachten hun opvatting van een natuurlijken godsdienst met het Christendom in
harmonie te brengen. De Deïsten echter (in engeren zin) namen alleen een
natuurlijken godsdienst aan en verwierpen een bovennatuurlijken, geopenbaarden;
in de bestaande godsdiensten erkenden zij alleen de natuurlijke elementen, zooda~
alle godsdiensten een kern van waarheid bevatten. De mogelijkheid van een
openbaring en van wonderen werd geloochend, de H. Schrift rationalistisch
verklaard: Christus is de verkondiger van een hoogstaanden natuurlijken
godsdienst. Door verschillenden, vooral in Frankrijk (Voltaire c.s.) wordt het
Christendom zelfs scherp bestreden.
De moraal, tot dusver steunende op de geboden Gods en de noodzakelijkheid der
genade, maakt plaats voor een natuurlijke ethica en later voor een humanitair
moralisme. Goed is, of wat met de redelijke natuur of de zedelijke gevoelens
overeenkomt, of wat dient tot vervolmaking en geluk van den mensch en het
algemeene welzijn; volgens niet weinigen is het egoïsme, het persoonlijke nut,
de maatstaf van het goede. Godsdienst en moraal worden geïdentificeerd; de
beste Godsvereering is een deugdzaam leven. Het naturalisme en subjectivisme
in de moraal verslappen het zedelijk leven.
De geestelijkheid begint haar gezag en invloed te verliezen; zij wordt zelfs
door velen bestreden. Een algemeene verleeking was het onvermijdelijk gevolg.

De Aufklärung is voorbereid door de Renaissance, den opbloei
der natuurwetenschappen, het religieus indifferentisme, de nieuwe
philosophie van Baco en Cartesius (§ 201); zij bevordert de toenemende zedeloosheid in de hoogere kringen en wordt omgekeerd
daardoor weer gevoed. Zij verschijnt het eerst in Nederland
(Spinoza, Bayle, § 201), krijgt een meer systematisch karakter in
Engeland, wordt door Franschen onder de groote massa gebracht
en heeft in Frankrijk, meer dan elders, een negatief, antichristelijk
karakter; in Duitschland beïnvloedt zij vooral de protestantsche
theologie, doch ook de katholieke. De Kerk, in bijna alle landen
door de regeeringen verdrukt en belemmerd, kan haar volle kracht
niet ontwikkelen en beschikt bovendien ook niet over mannen, die
zich in bekwaamheid en letterkundig talent met de Aufklärer
kunnen meten. Eerst in de 1ge eeuw werd het rationalisme met
succes bestreden, gedeeltelijk ook met overname van sommige
goede elementen der Aufklärung: scherpere observatie der natuur
(in plaats van te eenzijdige deductie uit metaphysieke princiepen)
1 J. F 0 r g e t, Deisme, D. Th. IV. - C. Con sta n tin, Christianisme rationel
ou Deisme anglais, D. Th. IV. - E. T roe lts c h, Deismus ; Die englischen
Moralisten, Ges. Schr. IV.
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en historische kritiek. - De dragers van de Aufklärung zijn vooral
intellectueelen uit de burgerkringen. Een kenmerk is ook de
populariseering der wetenschap, die tot dusver meer tot de school
beperkt gebleven was; middelen zijn tijdschriften en ency~
clopedieën, geleerde genootschappen, het gebruik van de volkstaal
in plaats van het Latijn.
2°. De "verlichting" in Engeland. 1 Locke (t 1704; § 201),
ofschoon hij den weg baande tot het Deisme, hield nog vast aan
een bovennatuurlijke openbaring. De na hem volgende generatie
ging verder. De Anglicaansche bisschop Berkeley (t 1753).
gedeeltelijk op Locke voortbouwende. verwerpt het bestaan eener
materieele substantie als draagster der zinnelijk waarneembare
eigenschappen; zeker bestaan er alleen geesten en hun subjectieve
aandoeningen (ideeën en wilsakten ; spiritualisme. akosmisme). De
voornaamste Engelsche Deisten zijn Toland (t 1722; Christianity
not mysterious) , Collins (t 1729), die den naam ••vrijdenkers"
voor de Deisten in omloop bracht, Tindal (t 1733; Christianity
as old as the Creation); Morgan (t 1743), Chubb (t 1747). Zij
trachtten het ontstaan van het Christendom uit natuurlijke oorzaken
te verklaren en bestreden de Engelsche staatskerk. Shaftesbury
(t 1713) en Bolingbroke (t 1751) spotten met iederen godsdienst.
Sedert het midden der 18e eeuw wordt de basis van het Deisme
ondermijnd door het scepticisme van Hume, terwijl de religieuse
elementen zich in het Methodisme terugtrekken - David Hume
(1711-76) 2, ook als historicus beroemd, heeft het empirisme
ontwikkeld tot scepticisme. Hij neemt enkel zintuigelijke kennis
aan; begrippen zijn slechts vervaagde zinnelijke indrukken; ook
het causaliteitsbeginsel is slechts een subjectieve vorming van het
verstand zonder objectieve waarde; daarmee vervalt de mogelijkheid van metaphysieke kennis (Enquiry concerning human Under~
standing). De godsdienst is een illusie; hij stamt uit vrees voor de
natuurkrachten en heeft zich uit polytheisme tot monotheisme ontwikkeld. - De invloed van Hume zou zich vooral in de volgende
1 § 201. - L. C a r r a u, La philosophie religieuse en Angleterre depuis Locke
jusqu'à nos jours, P. 1888. - C. v. B roe k dor H, Die eng!. A.-sphilosophie,
1924. - B. Jan sen, Die geistesgeschichtliche Bedeutung der englischen
Aufklärung, St. d. Z. 121 (1931) 435.
11 Works, Edinb. 1827, 1882. J. Didier, Hume, P. 1912. - R. Metz,
D. H., Leben u. Phi!., Stuttgart 1929. - H. Mei nar dus, D. H. als Religionsphilosoph, Er!. 1897. - Lee har tie r, D. H. Moraliste et sociologue, P. 1900.
- A. Ta y lor, D. H. and the miraculous, Cambr. 1927. - A. L e r 0 y, La
critique et la religion chez D. H., P. 1930.
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eeuw openbaren. - Van uit Engeland drong het Deisme door in
Frankrijk en Duitschland.
3°. Frankrijk 1. Eenige Fransche schrijvers van groot talent
gaven aan de nieuwe denkbeelden den bevalligen en geestrijken
vorm, waardoor zij in geheel Europa verspreid werden, niet alleen
onder de geleerden, doch ook onder het volk. De beweging verkreeg
in Frankrijk ook een meer radicaal, antichristelijk karakter, waar..
toe niet weinig bijdroegen het zedelooze leven der hoogere standen,
dat vooral na den dood van Lodewijk XIV zich schaamteloos
openbaarde, het Gallicanisme en Jansenisme en het feit, dat de
Kerk zoo nauw met den staat verbonden was: men stelde haar
mede aansprakelijk voor de erge misstanden bij de regeering.
Voorloopers waren Bayle, Evremond (t 1703), Fontenelle
(t 1757): grooteren invloed had Montesquieu (t 1755), die in zijn
Lettres persanes (gefingeerde brieven van Perzen) met geestige
ironie de politieke en kerkelijke instellingen en toestanden in Frank..
rijk belachelijk maakte, in zijn Esprit des [ais den republikeinschen
geest verheerlijkte en vooral Voltaire 2, de patriarch van Femey
(1694-1778). Hij is een zeer onsympathiek karakter: goddeloos,
zedeloos, ijdel, brutaal, wraakzuchtig en laag: zijn gedachten zijn
weinig oorspronkelijk, doch hij beschikt over een zeer uitgebreide,
ofschoon oppervlakkige kennis en is een geniale vulgarisator. Zijn
stijl is vlot, helder en bevattelijk, geestig: vooral de gevaarlijke
wapens van spot en satire weet hij op meesterlijke wijze te
hanteeren. Onder Engelschen invloed belijdt hij een vaag deisme,
later meer materialistisch getint (loochening van de onsterfelijk..
heid der ziel), doch hij haat de katholieke kerk en in tallooze
geschriften op allerlei gebied en in allerlei vormen stelt hij zich
tot levenstaak haar te bestrijden (Ecrasez l'infäme): ook bewuste
onwaarheid is hem daartoe dienstig. Terwijl hij het geloof der
Christenen hoonde, trad hij op als apostel der verdraagzaamheid
(Calas, Sirven, de la Barre). Meer nog dan Voltaire neigen tot
atheisme en materialisme Diderot (t 1784) en d t Alem.bert (t 1783),

1 H. Ha t z fel d, Gesch. der französ. A. sphilosophie, 1922. - M. Rou sta n,
Les philosophes et la société française au XVTIIe s., P. 21911. - F. Brunet i è re, Etudes sur Ie XVIIIe s., P. 1911. - A. B rou, Le Dix-huitième
Siècle littéraire, 3 v. P. 1923. - B. G roe t h u y sen, Die Entstehung der
bürgerlichen Welt~ und Lebensanschauung in Frankreieh, 2 Bde Halle 1927-30.
- 2 Oeuvres complétes, 72 v. P. 1829-34. - G. Lanson, Voltaire, P. 1906.J. Nourisson, V. et Ie voltairianisme, P. 1896. - W. Kreiten, V., ein
Charakterbild, Fr. 2 1885. - A~ Be II e s 0 r t, Essai sur V., P. 1925. -
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de leiders van de Encyclopédie 1 (1751-80; 35 deelen) , die geheel
de menschelijke kennis moest omvatten en waaraan de meeste
ongeloovige philosophen medewerkten: als de gelegenheid zich
voordoet, wordt het Christendom op een min of meer bedekte,
maar des te gevaarlijker wijze aangevallen. La Mettrie (t 1751),
Helvetius (t 1771), Holbach (t 1789) leeren het meest platte
materialisme; Condillac (t 1780), een geestelijke, brengt het
geheele kennisleven terug tot zinnelijke waarnemingen: hij is de
vader van het sensualisme en indirekt van het positivisme.
De tot dusver genoemden hebben sloopingswerk verricht. Meer
positief was de invloed van Jean Jacques Rousseau (1712-78) 2,
geboren te Génève als zoon van een horlogemaker: van huis uit
Calvinist, liet hij zich in zijn jeugd onder invloed van Madame
Warens in de katholieke Kerk opnemen, die hij later weer verliet.
Hij is de apostel van het gevoel en de geestdriftige vereerder van
de natuur.
Rousseau was autodidact; zijn ideeën zijn meestal niet oorspronkelijk en
dikwijls met elkaar in tegenspraak, doch hij is een geniaal schrijver, die zijn
lezers onweerstaanbaar meesleept en zijn sophismen over het hoofd doet zien.
Als hij zich door zijn gevoel laat gaan, valt hij in overdrijvingen, om later met
een gezond oordeel weer veel te corrigeeren. Hij is een droomer en utopist, vol
edelmoedige gevoelens en goede voornemens, doch een zwakkeling, wien het
aan kracht ontbreekt ze uit te voeren; de welsprekende schrijver over de
opvoeding liet zijn eigen (natuurlijke) kinderen in een vondelingenhuis groot~
brengen. Zijn gevoel ontaardt niet zelden in week en vaag sentimentalisme;
in latere jaren was hij een psychopaat. - Zijn hoofdideeën zijn: de menschen zijn
van nature goed en deugdzaam (Aufklärung), aan elkander gelijk en hebben
een onvervreemdbaar recht op vrijheid. In den natuurstaat, waarin zij
oorspronkelijk leefden, heerschte volkomen gelijkheid en waren zij gelukkig;
de ellende is begonnen met het ontstaan van privaat bezit, de beschaving en
de burgerlijke maatschappij; daarmee was de gelijkheid verdwenen en bestond
er onderscheid tusschen sterken en zwakken, rijken en armen, heeren en knechten
(Discours SUl' l'origine et les fondements de l'inégBlité; 1755). Hoe is de
maatschappij ontstaan; welk is haar juridisch fundament; hoe moet zij worden
ingericht, opdat allen hun vrijheid en gelijkheid bewaren? Daarop wil hij een
antwoord geven in zijn Du contrBt sociBI (1762). De mensch is vrij geboren;
de vrijheid is zijn hoogste en een onvervreemdbaar recht. De menschen hebben
zich echter in een maatschappij vereenigd en bij onderlinge overeenkomt (contrat
social) al hun rechten afgestaan aan de gemeenschap, die het algemeene welzijn
moet verzorgen. Om het bestuur uit te oefenen, wijst het volk een of meer
personen aan, aan wie het gehoorzaamt; het kan echter ieder oogenblik de
L. D u c ros, Les Encyclopédistes, P. 1900. - 2 Oeuvres complètes, ed.
22 v. P. 1818-20. - J. Lemaitre, R., P. 1907. E. Faguet, Vie de R., P. 1912. - A. Bazeillas, R., P. 1913. - E.
Seillière, R., P. 1921. - H. Höffding~De Coussange, R. et sa
philosophie, P.1912. - J. Nourisson, J. J. et Ie Rousseauisme, P. 1903.P. Masson, La Religion de J. J. R., 3 v., P. 1916. - J. Maritain, Trois
réformateurs. J. J. ou Ie saint de la nature, P. 1925. - A. Co r nel i ss e n,
Calvijn en Rousseau. Een vergelijking van beider staatsleer, Nijm. Utr. 1931.

1

Musset~Pathay,

82

§ 202. De naturalistische geestesrichting der 18e eeuw.
overeenkomst opzeggen en zijn rechten terugnemen. Het gezag blijft dus berusten
bij het volk zelf; de menschen gehoorzamen aan zich zelf en behouden zoo
hun vrijheid; de staat heeft tot taak de vrijheid der individuen te beschermen. De
algemeene wil der gemeenschap is de hoogste rechtsnorm.
De verdragstheorie was niet nieuw; in den geest van Rousseau was zij door
Locke ontwikkeld, en ook de scholastieken hadden de overdracht van de
souvereiniteit geleerd, doch in een anderen zin (§ 187, 2°). Volgens hen
berust de souvereiniteit oorspronkelijk wel bij de gemeenschap, doch deze moet
haar overdragen aan een regeering (vorst, hoofd van republiek enz.), omdat
het volk niet in staat is zich zelf te besturen. Zoodra de regeering gevormd is,
houdt het volk op souverein te zijn en het moet gehoorzamen aan de regeering,
omdat God wil (krachtens de natuurwet), dat men zich aan het wettige gezag
onderwerpt. De onderdanen gehoorzamen dus in laatste instantie aan God.
Volgens Rousseau blijft het gezag berusten bij het volk zelf, dat het ieder
oogenblik van de regeering terug kan nemen. Er is geen sprake van gehoorzaamheid; het onderhouden der wetten berust in laatste instantie op de onderlinge
overeenkomst. - De theorie van Rousseau wettigt zeer gemakkelijk een revolutie
en kan tot despotisme voeren, daar de algemeene volkswil practisch de wil
is van de sterkste partij, die met de minderheid kan doen, wat zij tot het
algemeen welzijn noodig oordeelt. Rousseau stelt tegenover de almacht van den
vorst de almacht van het volk, de scholastiek tegenover het vorstelijk despotisme
het recht van controle der burgers, tegenover het volksdespotisme het recht der
regeerders op gehoorzaamheid. - De theorie van Rousseau is in toepassing
gebracht door de Fransche revolutie en is het fundament van het liberale
staatssysteem.
In godsdienstig opzicht is Rousseau deist; hij laat echter den godsdienst niet,
gelijk de Aufklärung, steunen op de rede, doch op het gevoel. De godsdienst is
een "sentiment intérieur des rapports de Dieu avec moj". Het verstand kan de
godsdienstige waarheden niet bewijzen, doch practische zekerheid geeft het hart.
Dit gevoelt, zonder het te kunnen bewijzen of omschrijven, de evidentie van
sommige waarheden, voor het leven noodig, bv. het bestaan van God; het
geeft ook practische levensregels. Men berust in de onwetendheid omtrent al
het overige. Een openbaring bestaat niet; de christelijke dogma's kunnen
symbolisch verklaard worden (La profession de foi du vicaire Savoyard, een
hoofdstuk van den Emile). De staat heeft alleen het tijdelijk welzijn te behartigen
en zich met den godsdienst als zoodanig niet te bemoeien. Hij moet echter eenige
artikelen opstellen, die iedereen verplicht is aan te nemen, niet als godsdienstige
dogma' s, doch als "sentiments de sociabilité", zonder welke iemand niet een
goed burger kan zijn, een religion civile: het bestaan van God en een voorzienigheid, een toekomstig leven, belooning van goede en bestraffing van slechte
daden, de heiligheid van het contrat social en de wetten. - Op treffende wijze
weet Rousseau deze godsdienstige gevoelens te schilderen en hij heeft een
diepen invloed uitgeoefend op de velen van lateren tijd, die in een vaag
godsdienstig gevoel, zonder dogma's bevrediging zoeken; ook op katholieke
apologeten, die op het gemoed der lezers werken, met terzijde stelling van de
intellectueele elementen van het Christendom.
Zijn opvoedkundige ideeën (terugkeer tot de natuur) heeft hij vooral neergelegd in zijn Emile, als geheel een utopie, doch met verschillende nuttige
wenken. In de literatuur is hij eveneens de heraut van het gevoel, het sentiment,
la sensibilité (La nouvelle Heloise), de voorlooper van de romantiek.

Niet alleen in geschriften, ook in de salons werden de antichristelijke en ongeloovige denkbeelden verkondigd. Zij drongen
niet overal even sterk door, doch de geest der hoogere en ontwikkelde kringen was in het algemeen onverschillig of vijandig
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tegenover het Christendom. Frankrijk, met zijn heerlijk katholiek
verleden, scheen het geloof verloren te hebben.
4 0 • In Duitschland 1 was de Aufklärung minder agressief dan in
Frankrijk, doch vooral voor het Protestantisme 2 zeer gevaarlijk.
Het vrije onderzoek sloot immers reeds het princiep der Auf~
klärung, de sola ratio, in zich. Men was tot dusver aan de conse~
quenties ontkomen, door of blindelings in de H. Schrift te gelooven
met terzijdestelling der rede of door de voornaamste waarheden
vast te leggen in verplichte belijdenisgeschriften. Nu begon men
niet alleen aan de door menschen gemaakte belijdenisgeschriften,
doch ook aan de H. Schrift zelf, zonder leiding van een boven~
natuurlijk gezag, den maatstaf der zuivere rede aan te leggen en
alles te verwerpen, wat daarmee niet te bewijzen was. Zij, die
christelijk trachtten te blijven, maakten een scheiding tusschen
geloof en rede: de godsdienst behoort niet tot het domein der
rede. Dit alles geschiedde echter niet zonder verzet van orthodoxe
zijde.
De Aufklärung begon in Duitschland met Leibnitz, die christelijk
georiënteerd was (§ 201) en met Christiaan Wolff (1679-1754),
prof. te Halle, die beïnvloed was door Leibnitz en· de Engelsche
Deisten. Hij past op alle wetenschappen de mathematisch~
demonstreerende methode toe: van het Christendom wilde hij niet
afwijken, maar deed het toch in verschillende punten (determi~
nisme), waarom hij aanvankelijk veel bestrijding vond, om ten
slotte een grooten aanhang te krijgen. Frederik de Groote, koning
van Pruisen (1740-86), de philosoof van Sanssouci, was een
overtuigde aanhanger der Aufklärung (onder Fransehen invloed,
Voltaire) en trachtte haar in kerk en school door te voeren. Een
zg. populaire philosophie (Deisme met sterken nadruk op de
moraal) werd verspreid door de Berlijnsche academie, Mendels~
sohn (t 1786) en Nicolai (t 1811). Sedert het midden der 18e
eeuw ontwikkelt zich aan de Duitsche universiteiten de rationalis~
tische protestantsche theologie, die tot op onzen tijd grooten
invloed heeft uitgeoefend. Zij bestrijdt meestal niet direkt het
Christendom, spreekt er dikwijls zelfs met grooten eerbied over
en bewaart er verschillende elementen van, doch ontneemt het zijn
wezen, het bovennatuurlijk karakter: Christus is een menseh, de
1 C. v. B r 0 c k dor f f, Die deutsche A. sphilosophie, 1926. 2 A. Dor n e r,
Gesch. der prot. Theologie, Mn. 21868. - A. Sc h wei t ser, Gesch. der
Leben-Jesu-Forschung, 21913. - P. We r n 1e, Der schweiz. Protestantismus im
18 Jahrh. 11, 1922. - J. L i n d e b oom, Gesch. v. het vrijzinnig Protestantisme I
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H. Schrift een menschelijk boek, het Christendom een menschelijke
instelling, waarvan men het ontstaan op natuurlijke wijze tracht te
verklaren. Semmler (t 1791)1 ontwikkelde een historisch georiën~
teerde theologie; hij ontkende de inspiratie der H. Boeken.
Reimarus (t 1768) schreef het ontstaan van het Christendom aan
bedrog toe; zijn handschriften, die onder zijn vrienden circuleerden,
werden gedeeltelijk door Lessing te Wolfenbüttel uitgegeven
onder den titel Fragmente eines Ungenannten (1774-78); de
Wolfenbütteler Fragmenten wekten in breede kringen een storm
van verontwaardiging. - De rationalistische theologie beriep zich
later vooral op de Aufklärungselementen bij Kant.
Een reactie tegen de Aufklärung met haar intellectualisme kwam
het eerst op in de literatuur, waarin de andere vermogens, vooral het
gevoel, op den voorgrond treden. De eene strooming gaat meer in
de richting van een aesthetische levensopvatting: het geluk bestaat
in het genieten van aardsche schoonheid. Haar ideaal is de zuivere,
aan geen hooger doel onderworpen menschelijkheid (Humanität),
zooals men deze in het geïdealiseerde klassieke Grieksche wezen
meende te vinden; kunst, beschaving (Bildung), verfijnd zingenot,
zijn de hoogste goederen der menschheid. Zij zet in met Lessing
(t 1781 ) 2 ; deze wendde zich steeds meer van het positieve Christen~
dom af ; in zijn N athan der Weise (1779) staan Mozes, Christus
en Mohammed op één lijn. Wieland (1733-1813), Goethe (1749~
1832) 3, Schiller (1759-1805) waren vol geestdrift voor het
klassieke heidendom, dat het Christendom verre in schoonheid
overtrof. Schiller kwam in latere jaren tot grooter waardeering
van een positieven godsdienst en het Christelijk verleden. Goethe
is in zijn levensopvatting een klassieke heiden. Het Griekendom
verpersoonlijkte voor hem de schoonheid en aardsche levens~
vreugde. Het Christendom met zijn lijdenden Heiland en onder~
drukking der zinnelijke neigingen was hem onsympathiek. Gods~
dienst kan goed zijn voor menschen, die het hooger geestelijk genot
der Bildung niet kunnen smaken; het Katholicisme kan aesthetische
gevoelens opwekken. - Een andere strooming was meer naar den
1 H. Hof f man n, Die Theologie Semmler's, Lz. 1905. L. Z s c har na c k,
Lessing u. Semmler, Giessen 1905.
2 E. Schmidt, Lessing, 2 Bde B. 41923. - G. Fittbogen, Die Religion
Lessings, Lz. 1923. - K. A n e r, Die Theologie der Lessingzeit, Halle 1929. 3 A. Baumgartner-Stockmann, Goethe, 2 Bde Fr. 31911-13. - K.
ab e n a u e r, G. in seinem Verhältnis zur Religion, 1921. - E. Fr a n z, G.
als religiöser Denker, Tüb. 1932. - K. Se 11, Die Religion unserer Klassiker;
T. 21909.
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godsdienst georiënteerd. doch zocht de bron ervan in het gevoel:
Klopstock (t 1803). Gellert (t 1769) Hamann (t 1788). Lavater
(t 1801). Johann Gottfried Herder ( 1744-1803) zag in het
Christendom een bron van goddelijke krachten; met de antieken
is het een groote macht om de volle menschelijkheid te vormen;
als aangelegenheid van het gemoed kent het geen dogma·s. Van
invloed is hij als geschiedenis~philosoof; in tegenstelling met de
empirische geschiedenisbeschouwing zocht hij de werking der
ideeën.
Emmanuel Kant (1724-1804)1. professor te Köningsberg.
behoort in zijn eerste periode tot de Aufklärung. in de tweede opent
hij nieuwe banen.
Hij is een geniale denker en een man van streng plichtsbesef. doch niet
godsdienstig aangelegd. Hij was piëtistisch opgevoed en had daarna gestaan
onder invloed van het rationalisme van W olff en het Engelsche empirisme.
de beide groote stroomingen van zijn tijd. Het bleek hem echter. dat het verstand
niet aprioristisch uit louter ideeën tot het werkelijk bestaan der dingen kan
besluiten en dat het empirisme tot scepticisme leidt en de geheele wetenschap
ondermijnt; de scholastiek met haar leer. dat het verstand uit de door de
zintuigen geboden stof algemeene ideeën vormt. waaraan een werkelijkheid
beantwoordt. is hem geheel onbekend gebleven. In de Kritik der reinen Vernunft
( 1781 ). waarin hij zijn critisch idealisme ontwikkelt. vereenigt hij beide systemen:
met het empirisme houdt hij vast aan de ervaring als eenige bron der kennis.
doch hij neemt ook de aangeboren ideeën van het rationalisme aan. die echter
voor hem slechts ..ledige denkvormen" zijn. waardoor de kennis mogelijk
gemaakt wordt. De buitenwereld bestaat en werkt op ons in; de zintuigen geven
de stof voor onze kennis. Doch de intellectueele kennis is subjectief en komt tot
stand door een scheppingsproces van onzen geest. die de door de zintuigen
geboden indrukken ordent in de aangeboren. immanente vormen van de aan~
schouwing en van het denken. En onze kennis begint niet alleen bij de ervarings~
verschijnselen. de phaenomena. doch is er ook toe beperkt; het wezen der dingen •
..das Ding an sich". de noumena. zijn ons geheel onbekend. Onze kennis is niet
een weerspiegeling van het wezen der dingen; het verstand den k t zich alleen
de dingen. Nog minder weten wij iets omtrent het wezen der dingen, die aan
de zinnelijke waarneming onttrokken zijn (ziel. God). waaruit echter niet volgt.
dat zij niet bestaan; hun bestaan kan alleen niet door het verstand bewezen
worden (agnosticismus ); de metaphysica als kennis van transcendente dingen
bestaat niet.
In de Kritik der praktischen Vernunft (1788) wil Kant echter een nieuwen
grondslag leggen. waarop de geestelijke wereld rust. nl. de ethica. de .. Forderungen
1 Werke. hrg. v. d. preussischen Akademie der Wisschenschaften. 17 Bde B.
1902-28. - K. Fis c her. Gesch. der neueren Philosophie IV. V. Mannheim
5 1909. - O. W i 11 man n, Gesch. des Idealismus lIl. 2 1907. F. P a u I sen.
Kant. Stuttgart 41904. - B. B a u c h, Kant, B. u. Lz. 21921. - K. V 0 r 1 än der.
Kant. 2 Bde Lz. 1924. - H. de V lee s c h h a uwe r, Immanuel Kant, Brussel~
Nijmegen. 1931. - E. B 0 u t rou x, La philosophie de Kant, P. 1929. - H.
D r i e s sen, God en godsdienst bij E. K., Utr. - A. Den e f f e, Kant u. die
kath. Wahrheit, Fr. 1922. - B. Jan sen, Die Religionsphilosophie Kants. B.
1929. - J. Sn e t 1 a g e, De godsdienstphil. van Kant, Assen 1930. - W.
L ü t g e r t. Die Religion des deutschen Idealismus u. ihr Ende. 4 Bde 1923-30.
- E. H i r s c h, Die idealistische Philosophie u, das Christentum, 1926.
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des sittIichen Bewusstseins". Hij gaat uit van het algemeen erkende en daarom
ontwijfelbaar ware feit. dat er een algemeen geldende zedenwet bestaat; zij is ons
niet van buiten opgelegd. doch autonoom en beveelt ons: ..Handle so. dass die
Maxime deines Willens jederzeit zogleich als Prinzip einer algemeinen Gesetzge~
bung geIten könne" (kategorischer Imperativ; ..du solist"). Doch om zoo te kunnen
handelen. moet ik drie dingen veronderstellen. welke niet theoretisch te bewijzen.
doch noodzakelijke eischen van het zedelijk bewustzijn...Postulaten der praktischen
Vemunft". zijn: de vrijheid van den wil. de onsterfelijkheid der ziel. het bestaan
van God. De vrijheid is een postulaat. omdat wij ons zelf die wet geven; de
onsterfelijkheid. omdat in dit korte leven het ideaal. de overeenstemming tusschen
wet en leven. niet te bereiken valt; het bestaan van God. het hoogste goed.
omdat in Hem aIleen de volkomen overeenstemming is van het geluk en de
zedelijkheid. Om derhalve zedelijk goed te kunnen handelen. moeten wij veronder~
stellen. dat God bestaat. ofschoon wij het niet kunnen bewijzen. ..Es ist durchaus
nötig. dass man sich vom Dasein Gottes überzeuge; es ist aber nicht nöt!g.
dass man es demonstriere ". Er is veel over getwist. of de God van Kant aIleen
een in de gedachten bestaand ideaal. een fictie van den geest (een ..A1sobreliglon")
of een werkelijk bestaand wezen is. Het laatste is het meest waarschijnlijke;
Kant wil werkelijkheid. doch op practische. ethische. alogische. niet op logisch
bewijsbare titels: ik weet door mijn verstand niet. of God bestaat. doch hij
moet bestaan; de zedelijke orde eischt het (Janssen. 52 vlg.).
De godsdienst (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft.
1793) vordert geen bijzondere Godsvereering. gebed enz.; hij bestaat uitsluitend
in moraal; het vervullen onzer zedelijke plichten is het eenige middel om Hem
te vereeren. De godsdienst is ..de kennis van al onze plichten als goddelijke
geboden"; hij leert ons de zedelijke wetten te denken als door God gegeven en
als zoodanlg te onderhouden. Een positieve godsdienst is hoogstens een voorblj~
gaande steun voor zwakke menschen. Het Christendom verklaart Kant zuiver
rationalistisch; de dogma's kunnen nut hebben als symbolen van natuurlijke
waarheden; bv. de Zoon Gods is het Idee der menschheid in haar moreele
volmaaktheid.

De invloed van Kant is enorm geweest. a. Hij heeft vele problemen gesteld en de latere niet-scholastieke philosophie is grootendeels een verdere ontwikkeling of een bestrijding van zijn ideeën.
b. De sedert de Renaissance zich ontwikkelende autonomie heeft
hij voltooid. De mensch vormt zijn kennis. moraal en godsdienst uit
zich zelf; de kennis. onafhankelijk van een object. door de aangeboren denkvormen; moraal en godsdienst, onafhankelijk van een
wetgever en van een persoonlijken God. uit het zedelijk bewustzijn
(immanentisme). c. Het moderne agnosticisme en pragmatisme kan
zich op hem beroepen. Het verstand kan de waarheid niet kennen
(agnosticisme). doch de practische noodzakelijkheid. het zedelijk
bewustzijn. eischt de overtuiging van de objectieve waarde der
ideeën (pragmatisme). d. De niet door een openbaring gegeven.
doch door ons zelf gevormde godsdienst is geheel van de rede
gescheiden; zij bewegen zich op verschillend terrein. De godsdienst
staat buiten het gebied der kennis. omdat men God niet kennen kan.
De religie is een functie van het alogische, van den wil (volgens
Rousseau. voor wien Kant groote vereering had. van het gevoel).
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Men kan dus godsdienstig zijn, zonder een openbaring en zonder
dogma' s aan te nemen, als geloovige aanvaarden wat men als Wijsgeer of historicus ontkent (modem Protestantisme, Modernisme).
e. De autonome, niet uit den wil van God, doch uit de menschelijke
natuur, het zedelijk bewustzijn, afgeleide moraal van Kant is de
moderne leekenmoraal.
.
5°. Nederland heeft in de 18e eeuw weinig oorspronkelijks
voortgebracht. Voltaire en Rousseau werden veel gelezen. Een
vrijzinnige kring werd gevormd om Petrus Burman, prof. te
Amsterdam (t 1778: Santhorstianen, naar zijn buiten Santhorst).
waartoe o.a. ook Betje W olff behoorde. Zij streden voor verdraagzaamheid en vonden steeds meer aanhang. De Maatschappij
tot nut van het algemeen (1784) werkte in den geest der Verlichting.
6°. Ofschoon in Frankrijk wel verschillende "abbés" de ideeën
der Aufklärung deelden, is de geestelijkheid over het algemeen er
vrij van gebleven, ofschoon zij weinig ter bestrijding deed. In
Duitschland 1 echter drong zij in sterke mate door in het katholieke
theologisch onderwijs: de sporen ervan zijn nog tot het midden
der 1ge eeuw zichtbaar. De hoogere geestelijken (vooral de Rijnlandsche keurvorsten) waren dikwijls wereldsch en onder invloed
van het Febronianisme antipauselijk gezind ( § 203) : zij bevorderden niet zelden de Aufklärung. K. Josef 11 regeerde geheel
in "verlichten" geest: de geheime genootschappen droegen bij tot
ondermijning van het Christendom: de Jezuietenorde, die aan
verschillende universiteiten leerstoelen bezette, werd opgeheven.
In de theologie drong de rationalistische geest binnen: de
scholastiek werd als verouderd bestreden: verschillende professoren waren rationalisten of Kantianen: anderen wilden de
Christelijke leer verdedigen, doch van rationalistisch standpunt
uit of haar aanpassen aan de nieuwe ideeën: zij meenden, dat de
Kantiaansche scheiding van geloof en weten den godsdienst ten
goede zou komen. In de moraal heerschte het streven haar op
een .natuurlijken grondslag op te bouwen: casuïstiek en
probabilisme werden bestreden. Vrij sterk kwamen Jansenistische
1 H. B r ü c k, Die rationalistischen Bestrebungen im kath. Deutschland. Mainz
1865. - S. Mer kIe, Die kath. Beurteilung des Aufklärungszeitalters, B. 1909.
Bestreden door A. R ö s c h, Ein neuer Historiker der Aufklärung, Essen 1910 en
J. Sägmüller, Wissenschaft u. Glaube in der kirchl. Aufklärung, Essen 1910.
Antwoord van Mer kIe: Die kirchl. A. im kath. Deutschland, B. 1910. J. Die bol t, La théologie morale catholique en Allemagne 1750-1850, Straatsb.
1926. - J. Gas s, Strassburger Theologen 1766-90, Straatsb. 1917. - W.
R a u c h, Engelbert Klüpfel, Fr. 1922. - A. V ier b ach, Die Iiturgischen
Anschauungen des Vitus Anton Winter, Mn. 1929.
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tendenzen op. vooral in Oostenrijk: theologie en moraal bevatten
daarom niet zelden allerlei heterogene elementen. In de kerkelijke
geschiedenis en in het kerkelijke recht werden Kerk en pausschap
soms scherp aangevallen. De verdraagzaamheid eischte. dat men
de verschilpunten tusschen de belijdenissen verzweeg of ver...
zwakte: soms namen katholieke en protestantsche geestelijken
de religieuse functies voor elkander waar. In de preeken was de
moraal. dikwijls naturalistisch gekleurd. overheerschend. Allerlei
hervormingsplannen kwamen op : samensmelting der godsdiensten.
afschaffing van celibaat. kloostergeloften. breviergebed. bede...
vaarten: invoering van de volkstaal in de liturgie.
In Oostenrijk was onder Maria Theresia en Josef 11 het theo ...
logisch onderwijs hervormd (Rautenstrauch O. S. B.): sommige
verbeteringen waren ingevoerd: vooral werd meer de nadruk
gelegd op de positieve theologie: doch de kerkelijke geest ontbrak:
de geestelijken moesten practisch tot den dienst van den staat
worden opgeleid. In Weenen doceerden de protestant Schrëckh de
kerkelijke geschiedenis. de rationalist Jahn en de later protestant
geworden ex...capucijn FessIer de H. Schrift: de hofcanonist Eybel
was zeer anti ... pauselijk. Te Ingolstadt (Beieren) doceerde het
kerkelijk recht Weishaupt. de stichter der Illuminaten: ook in
Beieren waren verschillende Benedictijnen Kantianen (o.a. Werk...
meister. die ook verschillende hervormingen in den geest der Ver...
lichting trachtte in te voeren). - Een teeken des tijds is. dat aan de
universiteiten der geestelijke vorsten zooveel Aufklärer en Kantianen
de theologie doceerden: te Salzburg Danzer O. S. B.• te Würzburg
Berg en Reuss O. S. B.: in 1803 (na de saecularisatie) werd de be...
kende rationalist Paulus. een protestant. er professor der exegese: te
Mainz IsenbiehI. Blau. Dorsch. te Bonn (Keulen) de zedelooze
ex ... franciscaan Eulogius Schneider. die zich later bij de Jacobijnen
aansloot. te Trier Oehmbs.
Men moet deze toestanden echter niet te veel veralgemeenen.
Niet zelden zijn mannen. die het goede van hun tijd aanvaardden
en werkelijke misstanden wilden verbeteren. ten onrechte van
onkerkelijken geest verdacht. Er werden ook nuttige hervormingen
ingevoerd en het ontbrak niet aan bestrijders der theol. Aufklärung
(§ 204): het volk bleef over het algemeen trouw aan de Kerk
gehecht.
7°. In Spanje was de Aufklärung een soort mode geworden bij
een deel van den adel en verschillende ministers waren anti...
kerkelijk gezind. Het geloof bleef echter krachtig en levendig bij
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het volk. dat door den nieuwen geest weinig beïnvloed werd.
In Italië doorleefde de Kerk. in tegenstelling met die van de
meeste andere landen. in de 17e en 18e eeuw een tijd van rust.
Het volk was geloovig: het telde verschillende groote geleerden.
Wel streven ook hier de vorsten naar grootere macht op kerkelijk
gebied. Geklaagd wordt over den lagen cultuurtoestand van het
volk en het gebrek aan ijver bij de geestelijken in Zuid-Italië.
8°. Ook de vrijmetselarij 1 is een karakteristieke schepping der
18e eeuw. Over haar oorsprong is weinig met zekerheid bekend;
de documenten die licht kunnen geven. zijn meestal vernietigd.
Later hebben de leden haar ontstaan in het verre verleden willen
terugplaatsen en het met allerlei sagen omweven. om de instelling
een eerbiedwaardig en mysterieus karakter te geven: zij zou in
verband staan met den tempel van Salomon. de Tempeliers. middeleeuwsche genootschappen van alchemisten enz.; zij zou eeuwenoude geheimen bewaard en overgeleverd hebben. Waarschijnlijk
is de vrijmetselarij ontstaan uit middeleeuwsche corporaties
(gilden) van bouwlieden (metselaars; Bauhütten); deze bewaarden
de vakgeheimen en hadden plaatsen van samenkomst (loges).
Toen deze corporaties haar eigenlijke reden van bestaan verloren
hadden. bleven zij voortleven met andere doeleinden (beoefening
van liefdadigheid); ook menschen van aanzienlijken stand sloten
er zich bij aan (in Schotland sedert 1600). mede om de privilegies
der gilden deelachtig te worden. Vier zulke loges vereenigden zich
in 1717 tot de Londensche groot-loge. Het doel der leden was dat
der Aufklärung: werken aan den geestelijken opbouw van zich
zelf en de menschheid volgens deistisch-humanitaire opvattingen
(cultus van den grooten Wereldbouwer). bevrijding van bijgeloof
en slavernij. om het ideaal der zuivere menschelijkheid te verwezenlijken: vrijheid. gelijkheid en broederschap. De opname,
vergaderingen enz. hadden plaats onder symbolische ceremonies,
aan het bouwvak ontleend: alles geschiedde in het grootste geheim.
Met den geest der "verlichting" gingen samen veel mysticisme en
bijgeloof, geheim- en gewichtigdoenerij. In 1725 werd de vrijmetselarij in Frankrijk opgericht; Diderot en verschillende Encyclopedisten behoorden er toe, doch ook zeer veel adellijken ; de
vrome Lodewijk XVI was eerelid; in 1737 in Duitschland waar
1 J. van Ter m. Het ontstaan. streven en einddoel der vrijmetselarij. Hilv.
1929; Driehoek. Delta en Davidsschild. Bussum 1931. - H. G r u b e r. Der
giftige Kern oder wahre Bestrebungen der Freimauerei. B. 1899. - Fr.
Schweyer. Freimaurer. St. GG. n.
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o.a. Frederik de Groote lid was. Alleen de Pausen zagen het
gevaar in : Clemens XII veroordeelde in een constitutie (1738) de
vrijmetselarij en verbood onder straffe der excommunicatie het
lidmaatschap, wat door Benedictus XIV bevestigd werd (1751),
doch hun stem drong niet door. - De geest der vrijmetselarij is
gericht tegen het positieve Christendom en zwaar heeft zij de Kerk
geschaad, dikwijls echter op een moeilijk te beschrijven wijze, daar
haar werkzaamheid samenvalt met die van de andere antichriste~
lijke bewegingen. Thans kan men drie hoofdrichtingen onder~
scheiden: a. de Engelsch~Amerikaansche, die aan het Godsgeloof
vasthoudt, overigens onverschillig is op godsdienstig gebied en zich
meestal buiten de politiek houdt: b. de Duitsch~Noorsche, die ook
het Godsgeloof vasthoudt, de positieve belijdenissen verwerpt en
zich in het algemeen buiten de politiek houdt: 3 0 • de Fransch~
Romaansche (Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zuid~Amerika),
die het Godsgeloof heeft prijsgegeven, openlijk vijandig tegenover
kerk en godsdienst optreedt en onmiddellijk in het staats~ en poli~
tieke leven ingrijpt. In Italië heeft op het oogenblik het fascisme de
kracht der loge gebroken (F. Schweyer, St. GG. 11, 230).
In 1776 stichtte Weishaupt, prof. van het recht te Ingolstadt,
den geheimen bond der Illum.inaten 1, verwant aan de Vrij~
metselàrij, die zeer verbreid werd in Duitschland. Door de
Beiersche regeering werd hij in 1784 verboden, doch bleef nog
vele aanhangers behouden.

§ 203. De Pausen tegenover de Aufklärung.
Het vorstelijk absolutisme en Febronianisme. De opheffing der
Societeit van Jezus.
10 • De politieke constellatie van Europa ondergaat in de
18e eeuw een aanzienlijke wijziging. In het Duitsche Rijk betwisten
Pruisen en Oostenrijk elkaar de hegemonie. Toen na de Silesische
oorlogen (1760-63) Oostenrijk het grootendeels katholieke
Silezië aan Pruisen moest afstaan, trad dit in de rij der groote
mogendheden. De Oostenrijksche Habsburgers droegen echter nog
steeds de keizerskroon: behalve de Habsburgsche erflanden
(Oostenrijk, Hongarije, Bohemen) omvatte hun gebied in de
tweede helft der 18e eeuw Milaan, het groothertogdom Toscane
(sedert het uitsterven van het geslacht der Medici, 1737) en de
1

L. Eng e 1, Gesch. des Illuminatenordens, B. 1906.
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Zuidelijke Nederlanden. In Spanje waren met Philips V van Anjou
( 1701-46) de Fransche Bourbons aan de regeering gekomen.
Carlos, een zoon van Philips, werd koning van Napels en Sicilië
( 1735), een andere, Philips, na het uitsterven van het geslacht
Farnese, hertog van Parma (1748). In Frankrijk braken onder het
regentschap van Philips van Orleans (1715-23) 1 tijdens de
minderjarigheid van Lodewijk XV de zedeloosheid en het ongeloof
zich openlijk baan, wat nog toenam onder diens eigen regeering
(1723-74), terwijl de economische toestand van het land zeer
ongunstig was. Het verloor een groot deel zijner koloniën. Victor
Amadeus 11, hertog van Savoye (1675-1730) had bij den vrede
van Utrecht (1713) Sicilië met den koningstitel verkregen: in
1718 stond hij Sicilië af aan den keizer en verkreeg daarvoor
Sardinië; hij noemde zich nu koning van Sardinië. Polen, dat bijna
geheel katholiek geworden was (11 van de 15 millioen inwoners)
werd in 1772, 1793, 1795 verdeeld tusschen Rusland, Pruisen en
Oostenrijk: in Russisch Polen begon de onderdrukking der
Katholieken.
In alle landen (behalve in Holland en Engeland) heerschten de
vorsten met bijna onbeperkte macht, doch het absolutisme
krachtens goddelijk recht maakte plaats voor een "verlicht" absolutisme of despotisme: de meeste vorsten voeren hervormingen in
volgens den geest der Aufklärung (Frederik 11 van Pruisen, 174086, keizer Josef 11 van Oostenrijk, 1765-90, Katharina Il van
Rusland, 1762-96) of laten toe, dat hun ministers het doen (de
Bourbons en die van Portugal). Het vorstelijk despotisme is een
van de voornaamste oorzaken, dat de actie der Kerk tegen de
Aufklärung lam gelegd wordt.
2°. Innocentius XIII (1721-24) 2 herstelde den vrede in Sicilië.
Benedictus XIII (1724-30)3, een Dominicaan van streng ascetische levenswijze, vaardigde verschillende heilzame decreten uit.
Ongelukkig schonk hij te veel vertrouwen aan kard. Coscia, die
zijn machtige positie tot eigen voordeel misbruikte. Na den dood
des Pausen werd hij uit het kardinaalscollege verwijderd en in de
gevangenis gezet. Clemens XII (1730-40) 4 stond vrijwel machteloos tegenover het steeds scherper en algemeener absolutisme van
bijna alle katholieke vorsten, vooral der Bourbons, wier almachtige
ministers, met den geest der Aufklärung besmet, er naar streefden,
1 H. LecIercq, Histoire de la Régence, 3 v. P. 1921. 2 Pastor XV
(1930). 391-460. - 3 Pas tor XV, 461-604. - 4 Pas tor XV, 607-754.
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de geestelijke macht geheel aan de wereldlijke te onderwerpen.
Benedictus XIV (1740-58) 1, Prosper Lambertini, was verbonden
geweest aan verschillende congregaties en had later als a.b. van
Ancona en zijn vaderstad Bologna verdienstelijk gewerkt. Hij was
een groot geleerde, wiens talrijke canonieke en canoniek~historische
geschriften een blijvende wetenschappelijke waarde hebben,
geestrijk, altijd opgewekt, eenvoudig en natuurlijk, onbaatzuchtig
voor zich zelven, goed en mild voor anderen en daarom algemeen
geacht en bemind. Van een practisch en gematigd oordeel, zocht
hij tegenstellingen op te lossen. Door toegevendheid wist hij over
het algemeen de verhouding met de vorsten te verbeteren. Dit is
wel eens als zwakheid beschouwd, maar misschien was het niet
ondienstig, eenige niet~essentieele voorrechten van den H. Stoel
prijs te geven, die toch niet meer gehandhaafd konden worden.
Hij sloot overeenkomsten met Sardinië, Spanje, Portugal,
Oostenrijk en erkende den koning van Pruisen. Voor Holland
en België verklaarde hij in de Declaratio Benedictina (1741)
geldig de huwelijken, die niet volgens het voorschrift van
Trente voor den pastoor en twee getuigen gesloten waren. Hij
hernieuwde de veroordeeling door zijn voorganger van de steeds
gevaarlijker vrijmetselarij. Hij vaardigde een encycliek tegen den
woeker uit 2. Op het laatst zijner regeering begon reeds de vervolging der Societeit van Jezus 3, die onder de beide volgende
pontificaten toeneemt en tot haar opheffing leidt.
3°. Met bewonderenswaardigen ijver en zelfopoffering hadden
de Jezuieten overal op de bres gestaan tegenover het opdringende
Protestantisme. In hooge mate hadden zij sedert de 16e eeuw
bijgedragen tot vernieuwing van den kerkelijken geest. Het katho~
lieke onderwijs berustte voor een groot deel in hunne handen;
ook hun missiearbeid had rijke vruchten gedragen. Zij waren de
krachtigste verdedigers van het pauselijk gezag en oefenden als
biechtvaders aan verschillende hoven grooten invloed uit. Zij
1 Opera, 17 v. Prati 1839---46. E. d e H e eek ere n, Correspondance de
Benoit XIV, I, n, P. 1912. - Pastor XVI, 1-439 (1931).
2 P. Ti b erg h i e n, L'encyclique "Vix pervenit" de Benoit XIV (1745),
Tourcoing 1921. - 3 Vgl. de lito over de Jezuietenorde, § 171, B en voor de
afzonderlijke landen bovendien Her gen r ö t her ~ Kir sc hIV, 171. - P.
Bon n e n fan t, La suppression de la C. de J. dans les Pays~Bas Autrichiens.
Br. 1925. - Cr é tin a u ~ Jol y. Clément XIV et les Jesuites. Br. 1847. A. Th e i n e r. Hist. du pontificat de Clément XIV, 2 V. P. 1852. - G. de
Ravignan, Clément XIII et Clément XIV, P. 1854. - J. de la Servière,
Clement xm, Oément XIV, D. Th. lIl. - W. Kr a t z, Zum Streit um die
Aufhebung des Jesuitenordens. St. d. Z. 122 (1931) 101.
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vormden een machtig bolwerk van Kerk en Christendom, zoodat
in een tijd, die meer dan ooit vijandig tegenover het bovennatuur~
lijke stond, de aanvallen zich vooral tegen de Jezuieten moesten
richten. Met de mannen der Aufklärung verbonden zich de oude
vijanden der orde, de Jansenisten en Gallicanen. De oude
beschuldigingen (Pelagianisme, laxisme, te groote accomodatie
aan heidensche gebruiken, inmenging in de politiek) werden
met vernieuwde kracht herhaald. Enkele leden mogen daartoe
misschien aanleiding gegeven hebben, de geest der orde was
voortreffelijk. Dat haar onderwijs niet meer aan de eischen des
tijds beantwoordde, zooals ook van katholieke zijde (o.a. door
Merkle) beweerd is, kan in deze algemeenheid niet bewezen
worden; wel beschikte zij niet meer over zooveel groote theologen
en talentvolle schrijvers als vroeger, wat overigens voor de geheele
Kerk der 18e eeuw geldt. Het beste getuigenis voor de orde is, dat
haar grootste bestrijders vijanden der Kerk waren. Teekenend is
wat Voltaire schreef aan Helvetius: "Als wij eenmaal de Jezuieten
hebben uitgeroeid, zullen wij gemakkelijk werk hebben met de
Eerlooze." Zoo strekken de felle bestrijding en opheffing haar meer
tot eer dan tot schande.
Dat de bestrijding der Societeit zoo groot succes had, is echter
vooral te danken aan enkele ministers, die de antikerkelijke
elementen tegen haar concentreerden. De vervolging begon in
Portugal. waar sedert 1750 markies de Pomba} de almachtige
minister was van koning Jozef I. Hij voerde verschillende her~
vormingsmaatregelen in, die het land niet ten zegen waren, was
tyranniek en wreed; 9000 menschen werden onder zijn dictatuur
in de gevangenis gezet, van welke er 4000 stierven. Zijn doel was
een nationale Portugeesche kerk; den invloed der geestelijken
achtte hij nadeelig voor de beschaving en den voorspoed en hij
trachtte hun macht te breken. Daarom moest eerst de Societeit
vallen. Een aanleiding tot optreden was gemakkelijk te vinden.
Door een verdrag met Spanje (1750) waren 7 door Jezuieten
bestuurde reducties in Paragay aan Portugal afgestaan; men
meende, dat er goudmijnen te vinden waren en wilde daarom de
Indiaansche inboorlingen dwingen hun land te verlaten. Toen
dezen naar de wapenen grepen en zich verzetten, liet Pombal een
pamflet verschijnen, waarin deze tegenstand aan de Jezuieten werd
geweten; zij zouden er een eigen rijk willen stichten onder een
koning Nicolaas. De Jezuieten moesten de missie verlaten. De
vreeselijke aardbeving, die in 1755 Lissabon teisterde, werd door
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P. Malagrida S.J. in een preek mede toegeschreven aan een wraakgericht Gods over de onrechtvaardigheid der Portugeezen. Pombal
beschuldigde de Jezuieten bovendien van ongeoorloofd handeldrijven en om een kerkelijke sanctie aan zijn handelwijze te geven,
wist hij van P. Benedictus XIV kort voor diens dood te verkrijgen,
dat een visitatie gehouden zou worden, welke werd opgedragen
(1758) aan kardinaal Saldanha, die in 1759 patriarch van Lissabon
werd, overigens geen onwaardig kerkvorst, doch die geheel onder
den invloed van Pombal stond. Zonder voldoende onderzoek naar
eventueele schuld, verbood hij den Jezuieten het preeken en
biechthooren.
4°. Het pontificaat van Benedictus' opvolger Clemens XUI
(1758-69) 1 is een onafgebroken poging de orde tegen hare
vijanden te verdedigen. Nauwelijks was Clemens gekozen, of
Laurentius Rieci, de generaal der Societeit, riep zijn bescherming
in. De Paus trachtte de visitatie volgens de regels van het recht
te doen houden. Pombal nam nu zijn toevlucht tot een krachtiger
middel. 3 Sept. 1758 werd een moordaanslag op koning Jozef
gepleegd; Pombal schreef dezen geheel ten onrechte toe aan eenige
edelen, van wie 12 ter dood gebracht werden en aan de Jezuieten.
Beschuldigingen, zonder eenig bewijs, dienden als rechtsgrond
voor de veroordeeling der Jezuieten. Hun goederen werden
geconfiskeerd (1759); 180 werden gevangen genomen, van wie
er 115 in den kerker stierven; 1091 werden op eenige schepen in
den Kerkelijken staat zonder middelen van bestaan aan wal gezet.
Alle protesten van P. Clemens bleven vruchteloos. Ook andere
orden werden vervolgd, waarvoor de motiveering van Pombal
was: "Ziet Engeland! Het is eerst gelukkig geworden, na de
monniken en priesters verdreven te hebben."
Ongeveer terzelfder tijd begon de vervolging in Frankrijk. De
Jezuieten waren er de slachtoffers der vijandschap van Gallicanen,
Jansenisten, parlementen en philosophen. De uitvoerder was
Choiseul, de machtige minister van Lodewijk XV, een creatuur
van Madame de Pompadour. De Jezuieten-biechtvaders aan het
hof hadden den koning de absolutie geweigerd, als Mad. de Pompadour niet van het hof verwijderd werd. Zij zwoer den ondergang
der orde. Een aanleiding, om de publieke opinie te bewerken was
de treurige aangelegenheid van P. Lavalette, procurator der missie
van het eiland St. Martinique. Ondanks het verbod zijner over1

Pastor XVI (1931), 443-1010.
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heden had hij ten voordeele der missie handel gedreven en later
gespeculeerd; hij geraakte in financieele moeilijkheden en kon zijn
verplichtingen (ongeveer 2.500.000 francs) niet nakomen. Eenige
crediteuren spraken de orde aan, die weigerde de schulden van
P. Lavalette te betalen, omdat volgens de geldende kerkelijke en
burgerlijke wetten ieder religieus huis financieel op zich zelf stond.
Dit was zeker een tactische fout, want al was zij juridisch niet
aansprakelijk, de openbare meening achtte het billijk, dat zij de
schulden betaalde, die een harer leden, steunende op het crediet
zijner orde, gemaakt had. De zaak kwam voor het (jansenistische)
parlement van Parijs, dat 8 Mei 1761 de orde tot betaling van alle
schulden en een belangrijke schadevergoeding veroordeelde en
haar allen handel verbood. - In het proces over de schulden van
Lavalette hadden beide partijen, de schuldeischers en de Jezuieten,
zich op de constituties der orde beroepen. Het Parlement eischte
(17 April 1761) het Institutum der Societeit op en verklaarde
(6 Aug. 1761), dat deze en de decreten harer generale congre~
gaties inbreuk maakten op de rechten van kerk en staat en het
verbood daarom de opname van nieuwe candidaten. In Nov. raad~
pleegde de koning. die de orde nog wilde redden. de Assemblée
du clergé. waar 45 bisschoppen zich onvoorwaardelijk voor de
orde uitspraken. 5 eenige wijziging vroegen en 1 Jansenistisch
gezinde voor opheffing was. Zeer weinig werd door de orde
zelf tot haar verdediging gedaan; de in het nauw gebrachte
provinciaal der Parijsche provincie, de la Croix. en zijn onderdanen
onderteekenden zelfs de 4: Gallicaansche artikelen. waarover de
generaal Ricci zijn ernstige afkeuring uitsprak. Doch alle toe~
gevendheid baatte niets; 6 Aug. 1762 sprak het Parijsche parlement
de opheffing der orde in Frankrijk uit. welk besluit eerst 1 Dec.
1764 door den koning bevestigd werd. De afzonderlijke leden
mochten als particuliere personen onder de jurisdictie der
diocesaanbisschoppen in het rijk blijven wonen. De bezittingen
werden verkocht; daarmee vielen 80 colleges. De vijf Fransche
provincies telden einde 1761 3049 leden. Verschillenden lieten
zich saeculariseeren; om een pensioen te verkrijgen, legden
anderen den eed af. niet meer tot de orde te behooren. Het getal
van hen. die aldus uittraden. is grooter. dan men tot dusver aannam
(Pastor. 688); de overgroote meerderheid bleef echter de orde
ook in de vervolging en de armoede trouw.
Clemens XIII, die tevergeefs getracht had het onheil te voor~
komen. protesteerde in de bulle Apostolicum munus (1765). waarin
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hij den lof der orde verkondigde. Vele bisschoppen uit Frankrijk en
het buitenland betuigden hiermee hun instemming.
In Spanje begon d' Aranda, minister van Karel 111 (1759-88),
de vervolging (1766), onder voorwendsel, dat de Jezuieten een
volksoproer te Madrid hadden bewerkt. Het volgend jaar werden
alle paters in Spanje en de koloniën plotseling gevangen genomen
(5700, van wie 2300 in de missies) en geleidelijk naar den Kerke~
lijken staat gevoerd. De Paus kon hen niet herbergen; na veel
omzwervingen en ontberingen vonden zij ten slotte in verschillende
provincies een onderkomen. Clemens schreef den vromen, doch
zwakken koning een roerenden brief: ..Tu quoque, fili mi". In 1767
liet minister Tanucci alle Jezuieten van het koninkrijk Napels naar
den Kerkelijken staat overbrengen; hetzelfde deden in 1768 de
hertog van Parma en de grootmeester der Johannieters op Malta.
Overal werden hun goederen geconfisqueerd. De pogingen, om
ook Maria Theresia en den koning van Sardinië tot optreden tegen
de Jezuieten te bewegen, mislukten. Op het protest des Pausen
nam Frankrijk bezit van Avignon en Venaissin, Napels van eenige
enclaves aan den Paus behoor end. Steeds dringender eischten zij
de opheffing der orde. De zware beproevingen voerden den Paus
ten grave.
4°. Na een conclave van bijna 4 maanden, waarin de Bour~
bonsche vorsten al hun intriges gebruikten, werd gekozen kard.
Laurentius Ganganelli, Clemens XIV (1769-1774), een vroom
man, behoorende tot de orde der Franciscaner Conventueelen.
Tijdens het pontificaat van Clemens XIII was hij in goede ver~
standhouding gebleven met de Bourbonsche hoven, zonder echter
de partij der Zelanti, de voorstanders der strengere politiek van
Clemens XIII, van zich te vervreemden. Aan deze tusschen de
partijen staande houding dankte hij zijn keuze. Aan simonie heeft
hij zich niet schuldig gemaakt, zooals Crétineau~Joly beweert; hij
heeft niet de stellige belofte afgelegd, de Societeit op te heffen.
Wel schijnt hij vóór zijn keuze een schriftelijke verklaring te
hebben gegeven, dat de Paus het recht heeft dit te doen. In zijn
eerste encycliek ontwikkelde Clemens zijn regeeringsprogram:
den vrede met de katholieke vorsten te bewaren om met hun steun
het toenemende ongeloof te bestrijden. Hij meende dit te kunnen
bereiken door toegevendheid, die echter helaas in zwakheid
ontaardde. Om aan de groote moeilijkheid, de opheffing der
Societeit, te ontkomen, deed hij aan de vorsten verschillende con~
cessies, o.a., dat de bulle In Coena Domini niet meer op Witten
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Donderdag afgekondigd behoefde te worden. Hij verwijderde de
Jezuieten uit zijn omgeving en ontnam hun verschillende colleges in
den Kerkelijken staat. Twee jaar lang zocht hij steeds uitstel, doch
men liet hem geen rust en 21 Juli 1773 hief hij de orde op in de
breve Dominus ac Redemptor noster.
De Paus begint met te verklaren, dat zijn voorgangers dikwijls
van hun macht gebruik hebben gemaakt om orden op te heffen of
te reformeeren. Dan noemt hij de verschillende beschuldigingen
tegen de Societeit op, vooral dat zij vanaf het begin van haar ont~
staan aanleiding is geweest tot twist en onrust in de Christenheid,
wat steeds is toegenomen. "Erkend hebbende, dat de Societeit van
Jezus niet meer de overvloedige vruchten en groote voordeelen kon
voortbrengen, om welke zij gesticht en door zoovele Pausen
bevestigd en met uitgebreide privilegies voorzien is en dat het bijna
onmogelijk was, dat de Kerk een waren en duurzamen vrede genoot
zoolang de orde bestaat ..... heffen wij haar op". (De breve bij
Theiner 11, 365-386).
De jurisdictie van de oversten der Societeit werd overgedragen
aan de bisschoppen der plaatsen, waar de Jezuieten (20.000) zich
bevonden en verder werden bepalingen gemaakt voor hun onder~
houd en bestemming. 15 Augustus werd de breve in 11 Gesu, de
Jezuietenkerk te Rome, gepubliceerd. De generaal Ricci werd
gevangen genomen met eenige andere voorname paters. Maar een
streng onderzoek tegen hen bracht niets aan het licht en geen
vonnis werd geveld.
Door een merkwaardige leiding der Voorzienigheid bleef de orde
toch nog voortbestaan. Clemens XIV had bepaald, dat de breve,
om rechtskracht te hebben, in ieder huis afzonderlijk door den
bisschop moest worden afgekondigd, die daarna de goederen in
naam des Pausen in bezit zou nemen en de paters uit het huis ver~
wijderen. Het doel dezer bepaling was, de bezittingen uit de handen
der regeeringen te redden. De huizen, waar de breve niet was
afgekondigd, bleven dus bestaan. In Pruisen werd de afkondiging
door Frederik 11, in Rusland door Katharina 11 verboden, vooral
om de bloeiende colleges in Silezië en in Pruisisch~ en Russisch
Polen in stand te houden. Daar de bisschoppen de breve echter
moesten uitvoeren, wendde die van Breslau zich tot Pius VI.
Besloten werd, dat de Jezuieten in Pruisen ontbonden zouden
worden en onder den naam van "priesters van het koninklijk
schoolinstituut" hun onderwijs zouden voortzetten (1776).
Katharina bleef de uitvoering der breve verbieden. Mondeling
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keurde Pius VI het voortbestaan der orde in Rusland goed (1778) 1
en met zijn toestemming werden nieuwe leden aangenomen en een
eigen generaalvicaris voor Rusland aangesteld. Pius VII verleende
in 1801 officieel machtiging tot het voortbestaan. - Vele vroegere
Jezuieten hebben als saeculiere priesters of als leden van andere
orden heilzaam gewerkt.
De opheffing der orde bracht niet den vrede, dien de Paus ver~
hoopt had. De katholieke vorsten toonden aanvankelijk iets meer
voorkomendheid ten opzichte van den H. Stoel, doch ten koste
van welke offers! Behalve het nadeel, dat de opheffing toebracht
aan het geestelijk leven, de zielzorg, de theologie, was zij ook een
ramp voor het hooger onderwijs, dat in de katholieke landen
grootendeels in de handen der Jezuieten berust had: nu werden
hun colleges en universiteiten dikwijls bezet door mannen van
onkerkelijke richting. Een jaar na de opheffing stierf Clemens XIV.
De fabel, dat hij door de Jezuieten vergiftigd zou zijn, wordt thans
door niemand meer geloofd. Wel schijnt het vruchtelooze van zijn
pogen zijn laatste levensdagen verbitterd en verkort te hebben.
5°. De intriges der hoven waren oorzaak, dat het conclave
-4 maanden duurde, waarin gekozen werd Pius VI (1775-99)2,
vroom, geleerd, zacht, doch vast in de princiepen. Hij stond reeds
onmiddellijk voor de uitvoering van de breve Dominus ac
Redemptor. Het was niet mogelijk terstond het werk van zijn voor~
ganger ongedaan te maken, doch hij was de Jezuieten gunstig
gezind: de gevangenen liet hij vrij, het voortbestaan in Wit~Rusland
keurde hij goed.
Niet minder dan zijn voorgangers had Pius te strijden tegen anti~
pauselijke stroomingen : Febronianisme, Josephisme, het congres
van Ems, de synode van Pistoia, om ten slotte als slachtoffer der
Fransche revolutie te Valence in ballingschap te sterven.
6°. Het Febronianisme 3. Niet alleen in Frankrijk en de
Romaansche landen heerschte een antipauselijke geest en een
streven de Kerk aan den staat ondergeschikt te maken: ook in
Duitschland vonden soortgelijke opvattingen een vruchtbaren
bodem. De antipauselijke geest dateerde reeds van de 15e eeuw,
uitte zich o.a. in de op de rijksdagen meermalen herhaalde grava~
1 P. A I b ers, De Hoogeerw. P. Joan. Phil. Roothaan, Den Haag 1912,
I, 48 vlg. - 2 J. Gen dry, Pie VI. Sa vie, son pontificat, 2 v. P. 1907.
3 O. Meyer, Febronius, Tüb. 21886. J. Kuentziger. Fébr. et Ie
fébronianisme, Br. 1889. T. 0 r tol a n. Fébronius. D. Th. V. - F.
V i gen e r. Gallicanismus u. episkopalistische Strömungen im deutschen Katholizismus zwischen Tridentinum u. Vaticanum, Mn. 1913.
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mina nationis Germanicae en vond een vasten vorm in het boek. dat
Nicolaas van Hontheim onder een schuilnaam publiceerde: fustini
F ebronii jurisconsulti De statu Ecclesiae et legitima potestate
Romani Pontificis (1763).
Hontheim was wijbisschop van Trieren een der geleerdste praelaten van zijn
tijd. die reeds door zijn geschiedkundige werken naam had gemaakt; te Leuven
had hij gestudeerd onder den jansenistisch~ en gallicaansch gezinden van Espen
(§ 198. 5°) 1. Zijn boek is een onlogische compilatie van protestantsche, gallicaan~
sche. jansenistische schrijvers. Om de vereeniging der Protestanten met de Kerk te
bevorderen. wil hij, zooals hij zegt. de pauselijke macht terugbrengen tot haar
oorspronkelijke grenzen en hij vraagt in de Voorrede P. C1emens XIII vrijwillig
afstand te doen van meerdere. naar zijn meening, niet essentieele rechten van
het primaat. Christus gaf. volgens hem. de sleutelmacht aan de gemeenschap der
geloovigen, de Kerk. die haar principaliter et radicaliter bezit en haar laat
uitoefenen door den Paus en de bisschoppen. die haar dus slechts usualiter
bezitten. De Paus is onder de bisschoppen slechts primus inter pares; hij heeft
een primatus honoris. niet jurisdictionis, hoogstens een recht van inspectie en
directie over de geneele Kerk als de metropoliet over zijn suffraganen; hij
staat onder het algemeen concilie. De bisschoppen ontvangen hun jurisdictie
onmiddellijk van God en ieder heeft in zijn bisdom onbeperkte macht. Aldus
was de oorspronkelijke toestand der Kerk; daartoe moet de Paus terugkeeren
en als hij niet vrijwillig zijn geüsurpeerde rechten prijsgeeft, moet hij daartoe
desnoods gedwongen worden door een algemeene synode en het gezamenlijk
optreden der bisschoppen. die daartoe de hulp van de wereldlijke vorsten
kunnen inroepen. De vorst is souverein en beschermheer der Kerk. Als souverein
bezit hij tegenover de Kerk de bevoegdheden, die voor het welzijn van den
staat gevorderd worden. Als beschermheer moet hij ook het heil der Kerk ter
harte nemen; feitelijk staat hij boven Paus en bisschoppen.

Het boek maakte opgang niet alleen in Duitschland, doch ook in
andere landen. zooals de Duitsehe. Fransche. Spaansehe. Portu~
geesche. Italiaansche vertalingen bewijzen. Het beantwoordde aan
de heerschende episcopalistische. staats~ en nationaal~kerkelijke~
tendenzen. Het werd echter ook krachtig bestreden. vooral door
verschillende Jezuieten. o.a. Zaccaria en Petrus Ballerini. waarop
Febronius antwoordde met drie deelen Vindiciae. In 1764 werd het
door Clemens XIII veroordeeld. waarop de a.b. van Trier en
9 andere Duitsche bisschoppen het verboden. Hontheim behield
echter veel aanhangers en hij ging voort zijn ideeën te verdedigen.
tot hij in 1778. gedwongen door den a.b. van Trier. herriep. Het
is niet zeker uit te maken. of deze herroeping oprecht gemeend was.
7°. Den sterksten weerklank vond Febronius in Oostenrijk,
waar het Josephisme 2 verwante tendenzen vertoonde. Febronia~
nisme en Josephisme zijn beide antipauselijk. doch het eerste.
Opera. 5 v. Leuv. 1753-59. - Laurent. Van Espen. Br. 1860.
Ar net h, Gesch. Maria Theresias, 10 Bde W. 1863-79. - E. G u i I i a.
M. Theresia. ihr Leben u. ihre Regierung. 2 Bde Mn. 1917. - Brunner.
Joseph 11, Fr. 2 1885. - Ri eh I u. Rei n ö h I, Joseph 11 als Reformator auf
1

l!
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ofschoon het aan de vorsten een groote macht over kerkelijke
aangelegenheden toekent, is toch meer een kerkelijk systeem, dat
in aansluiting aan de conclusies van Constanz en Bazel de Kerk op
de bisschoppen vestigt en hen op één lijn stelt met den Paus, het
tweede een politiek systeem, dat, steunende op het Romeinschè
recht, de kerk tot een staatsinstelling maakt en niet alleen den
Paus, doch ook de bisschoppen bij het bestuur der kerk uitschakelt;
het is leeken~GaIIicanisme in de uiterste consequentie.
Keizerin Maria Theresia (1740-80) had alle eigenschappen van
een goede vorstin; zij was ook vroom, doch stond onder invloed
van rationalistisch en gallicaansch gezinde raadgevers, met name
van minister Kaunitz, den abt Rautenstrauch O. S. B., een leerling
van Febronius, en Gerhard van Swieten, een Hollander van katho~
lieke afkomst, die daarom niet te Leiden tot opvolger benoemd werd
van zijn leermeester Boerhave ; hij stond echter in relatie met de
Nederlandsche Jansenisten en de Duitsche philosophen. Zoo
werden verschillende besluiten genomen in strijd met de rechten
der Kerk: de kerkelijke goederen werden gesteld onder de
administratie van den staat; eigenmachtig werden nieuwe bis~
dommen opgericht: de kerkelijke besluiten werden onderworpen
aan het keizerlijk placet: bepalingen werden gemaakt over het
theologisch onderricht, die wel het peil in sommige opzichten ver~
hoogden, doch de tendenz hadden de seminaries aan den invloed der
bisschoppen te onttrekken en onder den staat te brengen, waardoor
de geest der Aufklärung er binnendrong. Doch Maria Theresia
wist voor de meeste dezer maateregelen de toestemming des Pausen
te verkrijgen.
Dit werd anders, toen haar zoon Joseph 11. sedert 1765 mede~
regent, in 1780 zelf de regeering aanvaardde (t 1790). Men kan
hem niet onkatholiek noemen, doch hij was in den geest der
Aufklärung opgevoed. Met alle kracht streefde hij er naar, het
welzijn van het land te behartigen; een middel daartoe zag hij in
de onbeperkte macht van den staat, aan wien ook de kerk onder~
worpen moest zijn. De kerk was een middel tot de volksopvoeding ;
de staat moest dus het geestelijk leven regelen en beslissen, wat in
dit opzicht nuttig en noodig was. Het doel van Joseph was de
godsdienstige toestanden volgens zijn inzicht te verbeteren, doch
zonder er zich goed van bewust te zijn, ondermijnde hij de funda~
kirchlichem Gebiete, W. 1881. - G. Hol z k nee h t, Ursprung u. Herkunft
G. Goyau, L'Allemagne
der Reformideen K. Josephs 11, Ibr. 1914. réligieuse. Le catholicisme I, P. 1905. - G. M 0 11 a t, Joséphisme, D. Th. VIII.
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menten van het Christendom, dat op de rots van Petrus steunt en
niet op den staat.
Een lange reeks antikerkelijke maatregelen volgden elkaar op.
Den bisschoppen werd het onmiddellijk verkeer met Rome ver~
boden: zij moesten zelf de dispensaties verleen en: de bisdommen
werden bezet onafhankelijk van den Paus: alle kerkelijke wetten
werden aan de wereldlijke censuur onderworpen: meerdere kerke~
lijke huwelijksbeletselen werden afgeschaft en nieuwe ingesteld;
de beslissing over huwelijkszaken kwam aan de burgerlijke recht~
bank. De contemplatieve orden achtte Joseph nutteloos; zij werden
opgeheven en alleen de orden, die zich wijdden aan onderwijs en
ziekenverpleging, mochten blijven bestaan, zoodat het aantal
kloosters in Oostenrijk en Hongarije van 2163 tot 1425 daalde: de
goederen kwamen aan het zgn. religiefonds. Alle congregaties en
broederschappen werden samengesmolten tot een groote Broeder~
schap der werkdadige naastenliefde, later Instituut der armen. Er
""erden wel veel nieuwe parochies opgericht, doch de pastoors
moesten de burgerlijke wetten van den kansel afkondigen, ver~
draagzaamheid prediken en gemengde huwelijken inzegenen. Zelfs
de liturgie werd tot in details geregeld en het aantal in de kerken te
lezen Missen werd vastgesteld, zoodat Frederik 11 van Pruisen
spottend sprak van "mijn broeder, de koster". Geheel het onderwijs
werd staatsmonopolie, ook de opleiding der geestelijkheid. Alle
seminaries en kloosterscholen werden opgeheven en 5 generaal~
seminaries opgericht: te Weenen, Boedapest, Pavia, Freiburg en
Leuven, met enkele filialen en alle onafhankelijk gemaakt van de
bisschoppen. Mannen der nieuwe richting werden er met het onder~
wijs belast. Het tolerantieedict van 1781 gaf in alle Duitsche
provincies den andersdenkenden vrijheid van godsdienst en
burgerlijke gelijkheid.
Zoo scheen ook Oostenrijk, dat tot dusver trouw aan de Kerk
gebleven was, zich van haar af te wenden. Te vergeefs had
P. Pius VI meerdere malen den keizer op zijn plicht gewezen. Met
den ijver van een goeden herder besloot hij te Weenen persoonlijk
met den keizer te gaan spreken. Zijn reis (1782) was een triomph~
tocht bij het katholieke volk. Ook te Weenen werd hij uiterlijk
schitterend ontvangen, doch hij bereikte bij den keizer niets. Sedert
1783 werd het gebruik van de landstaal in de liturgie toegestaan:
het canonieke recht werd in huwelijksaangelegenheden volkomen
buiten werking gesteld. Wel openbaarde zich tegenstand van de
Oostenrijksche en meer nog van de Hongaarsche bisschoppen, maar
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niet sterk genoeg om den keizer van zijn hervormingen af te houden.
Krachtiger was het verzet der bisschoppen van België 1, onder
leiding van Frankenberg, kard. a.b. van Mechelen. De keizer wilde
geweld gebruiken, maar het baatte niet: het volk schaarde zich
achter de bisschoppen: ook niet kerkelijk~gezinden voelden zich
trouwens in hun rechten en vrijheden getroffen door het wille..
keurig optreden van den keizer. Een opstand brak uit en 7 Januari
1790 co~stitueerde zich de Republiek van het vereenigde België. De
opstand werd wel na enkele maanden onderdrukt, doch de goede
verhouding niet meer hersteld. Voor Hongarije werden de meeste
maatregelen in 1790 terug genomen. In Oostenrijk heeft het
Josephisme, het bureaucratisch toezicht van den staat op de kerk,
nog lange jaren nagewerkt.
8°. Ook Duitsche bisschoppen trachtten de princiepen van het
Gallicanisme en van Febronius in toepassing te brengen. De hoogere
Duitsche geestelijkheid stond op den vooravond der Fransche
revolutie op het toppunt van uiterlijke grootheid. Uitgestrekte deelen
van het rijk, met meerdere millioenen inwoners, stonden onder hun
wereldlijk bestuur. Onder de 8 keurvorsten waren drie bisschoppen,
die van Mainz, Keulen en Trier. De a.b. van Keulen was een broer
van k. Joseph 11, die van Trier een zoon van den koning van Polen.
De geestelijke vorsten begunstigden niet zelden de Au{klärung of
hadden ministers of benoemden aan hun universiteiten professoren
van deze richting. Aan het hoofd der antipauselijke bisschoppen
stonden de drie geestelijke keurvorsten, von Erthal van Main;;;
(1774-1802), Clemens Wenzeslaus van Trier (1768-1812),
Maximiliaan Frans van Keulen (1784-1801). Zij wilden hun
"oorspronkelijke metropolitane rechten" terug ontvangen, vroegen
opheffing van de pauselijke nuntiaturen, met name van die van
Keulen, en de bevoegdheid, de faculteiten, welke in Rome gevraagd
moesten worden, zelf te verleenen. Pius VI weigerde echter hun
wenschen in te willigen en richtte zelfs op aanvrage van den keur~
vorst van Beieren een nuntiatuur op te München (1785), waardoor
een deel der geestelijke jurisdictie over Beieren aan hen onttrokken
werd. Daarbij legden zij zich niet neer: Joseph 11 beloofde hun
zijn steun en in 1786 kwamen hun afgevaardigden met die van

1 L. Del p I ace, Joseph II et la révolution brabançonne, Leuv. 1890. Sc h I i t ter, Die Regierung Josephs II in den belgischen Niederlanden, J, W.
1900. - A. Ver h a e gen, Le cardinal Frankenberg, 1891. - L. Ve rsc h u ere n, Josefistiese geest in Noord-Limburg, H. T. 6 (1927), 241.
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Colloredo, a. b. van Salzburg, bijeen te Ems, waar zij de Emser
punctatie 1 opstelden, een lijst van eischen in 23 artikelen, geheel
in Febroniaanschen geest. Daarin wordt o.a. de Paus slechts
erkend als primaat met een recht van oppertoezicht; de bisschoppen
zouden als opvolgers der Apostelen een onbeperkte macht hebben
om te binden en te ontbinden. Zij vragen, dat hun definitief de
quinquennalia gegeven worden (de faculteiten, die de Paus voor
vijf jaar verleent, vooral om te dispenseeren in huwelijksaangelegen~
heden) en eischen het bisschoppelijk placet voor de pauselijke
bullen. De kloosters moeten aan de exemptie van de bisschoppe~
lijke jurisdictie onttrokken en de nuntiaturen worden opgeheven.
De vier bisschoppen begonnen ook hun vermeende rechten uit
te oefenen: zij verboden den pastoors dispensaties te vragen bij
de nuntii; zij zelf zouden ze verleenen. Eigenmachtig ontsloegen
zij wijdelingen en kloosterlingen van hun geloften, beperkten
processies, bedevaarten en broederschappen, stonden het gebruik
der Duitsche taal toe bij de godsdienstoefeningen. In Mainz werd
zelfs een commissie ingesteld tot verbetering van het brevier en
het missaal. Doch Pacca en Soglia, de nuntii van Keulen en
München, de suffragaanbisschoppen, wier rechten ook geschonden
werden, en de kapittels boden krachtigen tegenstand; ook de keizer
verleende niet veel steun en Frederik 11 van Pruisen verzette zich
uit politiek tegen de Punctatie. Zoo moesten zij toegeven en toe~
nadering zoeken tot den Paus. In een meesterlijke Responsio zette
Pius VI in 1789 de rechten van den H. Stoel uiteen. Spoedig daarop
verdreef de Fransche revolutie de drie Rijnlandsche keurvorsten en
maakte een einde aan hun wereldlijk gebied.
9°. In Italië was het groothertogdom Toscane een centrum van
antipauselijke strevingen. De groothertog Leopold 11 (1765-90),
een broer van Joseph 11, wilde er dezelfde nieuwigheden invoeren
als deze in Oostenrijk. Zijn ijverigste medewerker was Scipio Ricci,
de b. van Pistoia, die Jansenistisch gezind was en met de voor~
naamste Jansenisten, ook die van Holland, in betrekking stond.
Leopold liet in 1785 den bisschoppen 57 hervormingsartikelen ter
goedkeuring voorleggen; van de 18 keurden er 3 deze goed; de
anderen boden beslisten tegenstand. Toch werd het plan niet
opgegeven en Ricci beriep in 1786 een diocesane Synode te

1 M. H ö h Ier, Des kurtrier. Rates Heinr. Arnoldi Tagebuch über die zu
Ems gehaltene Zusammenkunft. Mainz 1915.
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Pistoia 1. waar de 57 artikelen en nog andere kerkelijke beslissingen
door hem en 234 priesters werden aangenomen. De synode van
Pistoia is een bevestiging van het Gallicanisme en Jansenisme.
Omtrent de genade en de praedestinatie werden de Jansenistische
leerstellingen gesanctionneerd en de Gallicaansche artikelen van
1682 werden aangenomen. De macht der bisschoppen in hun gebied
is onbeperkt. In de diocesane synode hebben ook de pastoors. gelijk
de bisschop. een beslissende stem. In de kerkelijke leer is alleen
waar. wat oud is; "wat in den loop der tijden is ingevoerd. is
no.odzakelijk valseh". De vorsten hebben het recht huwelijks~
beletselen te stellen en daarin te dispenseeren. Al de reguliere
orden moeten onder een en den zelfden regel vereenigd worden.
De aflaten schelden alleen de canonieke straffen kwijt. De liturgie
moet in de volkstaal gevierd worden; de cultus van het H. Hart
is verboden.
Het doel van Ricci was. de decreten van Pistoia te laten
bevestigen door een nationaal concilie. dat inderdaad in 1787 door
den groothertog werd bijeengeroepen. Doch op drie na verzetten
zich de Toscaansche bisschoppen. zood at Leopold de bijeenkomst
ontbond om zelf de hervormingen in te voeren. Doch ook bij de
geloovigen stuitten zij op verzet; het paleis van Ricci werd
bestormd en toen Leopold in 1790 Toscane verliet. om zijn broeder
als keizer op te volgen. moest hij als groothertog aftreden. - In
1794 veroordeelde Pius VI de dwalingen der synode in de bulle
Auctorem fidei (Denz. 1501-1599). Ricd schijnt zich niet van
harte onderworpen te hebben. De Fransche revolutie maakte ook
hier aan de uitvoering der besluiten van Pistoia een einde.
In zeldzame verblinding hadden de vorsten en anti pauselijke
bisschoppen de teekenen des tijds niet begrepen; niet van den
H. Stoel. dien zij van zijn macht en invloed wilden berooven. dreigde
voor hen het onheil. - het gevaar lag in het toenemend ongeloof.
dat alle op bovennatuurlijke motieven steunend gezag ontkende en
door hen bevorderd werd.
1 Sc a dut 0, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I. granduca di Toscana, Flor.
1885. - E. Rot a, II Giansenismo in Lombardia e i prodromi del Risorgimento
italiano, Pavia 1907. - N. Rol 0 I i c 0, Gli amici e i tempi di Scipione dei Rieci,
Flor. 1920.
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10. Het feit alleen, dat een aan Kerk en Christendom vijandige
geest in zoo breede kringen van het volk en zelfs van de geestelijk~
heid kon doordringen, is een bewijs, dat het weerstandsvermogen
der geestelijken verzwakt en zij niet tegen den vijand waren opge~
wassen. De oorzaken zijn reeds aangegeven: de hoogere geestelijk~
heid in Frankrijk en Duitschland is wereldsch gezind of gaat te veel
op in wereldlijke aangelegenheden; het ontbreekt haar, evenals aan
de lagere geestelijkheid, aan ijver en zij begrijpt niet den ernst en
de eischen van het oogenblik. Gallicanisme en Febronianisme
belemmeren de goede verhouding en samenwerking met het hoofd
der Kerk en ondermijnen den kerkelijken geest; in plaats van front
te maken tegen het gemeenschappelijk gevaar, versnipperen de
Katholieken hun krachten in onderlinge verdeeldheid: het Janse~
nisme blijft nog immer een bron van twisten; de Jezuieten worden
bestreden door de saeculieren en andere orden. In verschillende
kloosterorden is de tucht verslapt of dringen de nieuwe ideeën
binnen; de Jezuietenorde wordt opgeheven. In Italië en Spanje heeft
de "Verlichting" minder invloed; doch de Kerk lijdt er onder den
zwaren druk der regeeringen en de ontwikkeling der geestelijkheid
staat niet op een hoog peil. De Kerk telt nog wel eenige groote
heiligen: S. Gerardus Majella (t 1755), S. Benedictus Labre
(t 1783), de Eerbiedw. Louise de France, dochter van Lode~
wijk XV, Carmelites (t 1787), voortreffelijke bisschoppen als
Christophe de Beaumont van Parijs (t 1781) en waardevolle
theologen, geestelijke schrijvers en geleerden, op de eerste plaats
S. Alphonsus de Liguori, wiens geschriften reeds tijdens zijn leven
in geheel Europa verspreid werden. Over het algemeen is de
18e eeuw echter een tijd van verval, als de Kerk in eeuwen niet
gekend had.
2°. Het belangrijkste religieuse feit der 18e eeuw is de stichting
der Congregatie van den Allerheiligsten Verlosser (Congre~
gatio Sanctissimi Redemptoris ; C. Ss. R.; Redemptoristen) 1, die
in verschillende opzichten de taak der opgeheven Societeit van
Jezus zou overnemen. De stichter, S. Alphonsus de Liguori (1696-1787) 2, is een groote heilige en een vurige, onvermoeide apostel
1 Heimbucher lIl. - J. Kronenburg, De Redemptoristen. Wat ze zijn.
Wat ze doen, Maastricht 1929. - J. Jan sen, De H. A. en de Societeit van
Jesus, Nijm. 1914 (Duitsche vert. door K. Henze). - 2 Acta Concessionis tituli
Doctoris, 3 t. R. 1870. - Biogr.: A. Ta nno i a, 3 v. Napels 1798, T. 41877;
A. Cap e cel a t r 0, 2 v. R. 1893; K. Dil 9 s kro n, 2 Bde Rgb. 1887; A.
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met het woord en de pen (doctor zelantissimus). Uit een adellijke
familie te Marianella bij Napels geboren, was hij eerst advocaat,
doch ontving in 1724 de H. Priesterwijding. In 1732 richtte hij te
Scala een huis op voor missionarissen om de verwaarloosde lande~
lijke bevolking te hulp te komen, waaruit zich de Congregatie
ontwikkelde, door Benedictus XIV in 1749 goedgekeurd. Haar
doel is eigen heiliging door de navolging van Christus, de
verkondiging van Gods woord aan het geloovige volk, vooral
het meest verlatene, de bekeering der zondaren. De volks missies
hadden een ongewoon succes. Van 1762-75 was S. Alphonsus
bisschop van Sant' Agata de' Goti. Zware beproevingen
troffen hem in de laatste levensjaren: lichamelijk lijden, gewetens~
angsten en vooral de scheuring in zijn Congregatie. Eenige
leden wenschten de goedkeuring der Congregatie door den koning
van Napels; diens minister Sambuca wilde deze slechts geven, als
eenige veranderingen in den regel werden aangebracht, welke de
afgevaardigden van S. Alphonsus buiten zijn weten toestonden,
o.a. dat de paters geen geloften, doch slechts een eed afleggen en
in geestelijke en tijdelijke zaken aan de bisschoppen onderworpen
zouden zijn. Het protest van Alphonsus baatte niet meer, doch nu
beschuldigden andere leden hem van ongehoorzaamheid aan den
H. Stoel en P. Pius VI onttrok de 4 huizen in den Kerkelijken staat
aan zijn jurisdictie. Eerst na den dood van den heilige vond de
hereeniging plaats (1791); zij telde toen 11 huizen met bijna 200
leden. De jonge stichting doorstond de zware stormen der revolutie
en verkreeg een groote uitbreiding, ook buiten Italië, vooral door
S. Clemens Hofbauer, den eersten Duitschen Redemptorist, nog
tijdens het leven van S. Alphonsus te Rome ingetreden (1784;
§ 211, 3°) en den Eerbiedw. Josef Passerat 1, een Franschman (Ie
grand Orant; t 1858). - De Redemptoristen hebben groote ver~
diensten op het gebied van de volksmissiën, de geestelijke
oefeningen voor geestelijken en leeken, de theologie, vooral de
moraal, de spiritualiteit en de buitenlandsche missiën. - In 1731
had S. Alphonsus te Scala de Orde der Redemptoristinnen gesticht,
die een beschouwend leven leiden.
Alphonsus heeft in talrijke populaire geschriften het naturalisme en ongeloof
Pi c h Ier, Rgb. 1922; A. Be r th e, 2 v. P .1900 (Ned. vert. door J. Kronen~
burg); J. Jansen, Roermond 1910. - J. Jansen, Testimonia de S. Alf.,
Gulpen 1928 (ms). - Fr. Meffert, Der hl. A., der Kirchenlehrer u. Apologet
des XVIII Jahrh., Mainz 1901 (vgl. J. Jan sen, Jahrb. fiir Philos. u. spekulative
Theol., 16 (1902),361).
1 H. GirouiIIe, Vie du vén. P. J. Passerat, P. 1925.
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van zijn tijd bestreden. doch zijn hoofdverdienste ligt op het gebied van de
moraal en de ascese; als een leidsman in het zedelijk leven voor den modernen
tijd is hij tot kerkleeraar verheven (1871). In zijn Theologia moralis 1 (1748;
naar den vorm een commentaar op de Medulla theologiae moralis van
Busembaum S. J.• doch reeds in de tweede editie, 1753. een zelfstandig werk).
Homo apostolicus, Praxis confessarii, gaat hij den veiligen weg tusschen rigorisme
en overdreven toegevendheid. Eerst volgde hij het probabilisme. later het aequiprobabilisme. waardoor hij meende beter het gevaar van laxisme te vermijden
(§ 199). Zijn optreden tegen het in de 18e eeuw overheerschende rigorisme was
een daad van beteekenis en zeer veel heeft hij er toe bijgedragen, dat het
Jansenisme definitief overwonnen werd. In 1831 verklaarde de Paenitentiarie. dat
men veilig zijn opvattingen volgen mag, wat aanvankelijk, vooral in Frankrijk,
tegenstand ontmoette; sedert het midden der 1ge eeuw is Alphonsus' gematigde
opvatting algemeen aanvaard (vgl. over het gezag van S. Alphonsus; Priimmer,
Man. theol. mor. I, 7). De aanvallen van niet-katholieken hebben zich daarom
vooral ook gericht tegen S. Alphonsus. als een der hoofdvertegenwoordigers der
katholieke moraal. Het proces Steinsvik-Riesterer in Kristiansand (Noorwegen)
eindigde ten gunste van S: Alphonsus (Les nouvelles relig. 1928. 73).
Alphonsus is ook een groot en vruchtbaar geestelijk schrijver 2. Hij is geen
systematicus der spiritualiteit, doch beoogt op de eerste plaats de praktijk. het
Zielenheil; hij richt zich tot priesters. kloosterlingen en geloovigen. Hij is een
populaire schrijver in den hoogeren zin van het woord; helder en eenvoudig.
brandend van liefde tot God en het heil der zielen. zeer affectief. niet zelden
lyrisch. Zeer veel geestelijke schrijvers heeft hij gelezen en gelijk in zijn moraal.
beschikt hij ook hier over een rijke ervaring en heeft hij een scherp psychologisch
inzicht. Ofschoon hij de mystiek kent en waardeert, is zijn richting ascetisch;
..Geheel de heiligheid bestaat in de liefde tot God en geheel de liefde tot God
in de vervulling van zijn H. Wil". Daartoe spoort hij direct aan en .. liefde"
is het woord, dat wij op iedere bladzijde van zijn geschriften ontmoeten, doch
ook indirect; door te wijzen op Gods gerechtigheid. omdat alleen de vrees
voor Gods straffen velen van de zonden afhoudt. Daarom is "de vreezende
liefde" de kern van zijn ascese genoemd (Keusch. 382); niet slaafsche vrees. doch
de vrees God te verliezen, zoodat vrees en liefde samengaan en elkaar aanvullen.
Zijn vrees voor God heeft een ander karakter dan bij de Jansenisten; want hij
ziet in God niet op de eerste plaats den strengen rechter. doch den barmhartigen
Verlosser. volgens zijn schoone zinspreuk; copiosa apud Eum redemptio (bij
Hem is overvloedige verlossing) . Het groote middel om aan de verlossing
deelachtig te worden is het gebed; "wie bidt. wordt zeker zalig; wie niet bidt.
gaat zeker verloren". Daarmee hangt samen zijn opvatting over de genadewerking, die het midden houdt tusschen Thomisme en Molinisme en niet zoozeer
een theoretisch systeem. als wel een practische oplossing wil geven 3. Hij neemt
de gratia efficax ab intrinseco der Thomisten aan; ieder ontvangt echter niet
altijd op het oogenblik der bekoring de gratia efficax om haar te overwinnen.
maar wel de gratia sufficiens; deze gratia sufficiens geeft een innerlijke kracht
om te bidden, waardoor men de gratia efficax ontvangt om de goddelijke wet
te onderhouden. - Alphonsus heeft een groote vereering voor den Verlosser.
zooals HIJ in het H. Sacrament des altaars tegenwoordig is en voor zijn
1 Ed. critica door L. G a u d é. R. 1905-12. Over de moraal van S. A.
§ 199. - J. Jan sen. Der H. A. gegen Hoensbroech verteidigt. Mr. 1904. 2 Po u r rat IV. 2, 453----491. K. Keu s c h. Die Aszetik der hl. A.. Pdb.
2. 3 1926. J. R a u s. La doctrine de St. A. sur la vocation et la gräce, Lyon
1926. - 3 J. Her man n. Tractatus de divina gratia secundum St. A.. R. 1904. J. Jan sen. St. A .... doctrina de influxu Dei in deliberatam voluntatis creatae
activitatem. Wittem 1920 (ms).
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H. Moeder 1 (onbevlekte ontvangenis, algemeen middelaarschap). - HIJ hecht
groot gewicht aan de meditatie, doch volgt een eenigszins andere methode dan
S. Ignatius. De Pausen, vanaf Benedictus XIV tot Pius X, hebben zijn werken
dringend aanbevolen.

De H. Paulus van het Kruis (1694-1775)2, geb. in Piëmont, met
S. Alphonsus en S. Leonardus da Porto Maurizio een der grootste
volksmissionarissen van zijn tijd, stichtte de congregatie der
Passionisten, door Benedictus XIV goedgekeurd (1746). Zij heeft
tot doel door voorbeeld en woord boete te prediken en zondaren
te bekeeren; zij werd ook buiten Italië verbreid en had huizen in
Turkije en buitenlandsche missies.
De Armeniër Manuk (Mechitar, 1676-1749) 3 stichtte in 1701
een klooster, in 1703 verplaatst naar Modon (op Morea, dat toen
aan Venetië behoorde). Het doel was de opleiding van jonge
Armeniërs tot missionarissen voor hun volk en de beoefening der
wetenschap, wat met veel succes geschiedde. De regel volgens dien
van S. Benedictus werd in 1711 door P. Clemens XI goedgekeurd.
Na de verovering van Morea door de Turken ontvingen de
Mechitaristen van Venetië het eiland San Lazzaro. Thans bestaan
er nog twee takken, ieder onder een generaal~abt, te Weenen en
te Venetië, met samen 15 huizen.
3°. Op theologisch gebied hebben verdiensten: a. in Italië:
S. Alphonsus de Liguori (moraal), Concina O. P. (t 1756;
dogmatiek en moraal van strenge richting), de Augustijn Be r ti
(t 1766; de voornaamste vertegenwoordiger van de Augustijner
school; hij werd van Jansenisme beschuldigd, doch door Bene~
dictus XIV en de universiteit van Leuven werd zijn leer correct
verklaard); Fe r ra ris en Prosper Lambertini (Benedictus XIV;
kerkelijk recht), kard. Orsi O. P. (t 1761; kerkgeschiedenis), de
gebr. Petrus (t 1769) en Hieronymus Ballerini en
G a 11 a n d i (t 1779 ; uitgaven van kerkvaders), Man s i, a.b. van
Lucca (t 1769; uitgave van concilies), de gebr. As s e man i
(Oostersche kerk), de Barnabiet kard. Ge r dil (t 1802), de
Jez ui eten Tir a bos c h i (t 1794; literatuurgeschiedenis) en
Zaccaria (t1795). b. In Frankrijk: Billuart t1757; Summa
1 G. Ca r d. van Ros s u m, S. A. et immaculata conceptio B. V. M., R.
1906. - CL D i 11 e n s c h n e i der, La mariologie de S. Alphonse de Liguorl.
Son influence sur Ie renouveau des doctrines mariales et la piété catholique
après la tourmente du Protestantisme et du Jansénisme, Fr. (Suisse) 1931. 2 Hei m b u c her lIl. P. Bon i f a ei u s, De H. Paulus v. h. Kruis,
Mook 1929. - F. Lip hol d, Der hl. Paulus vom Kreuz, Dülmen 1930. 3 V a h a n I n g I i s i a n, Der Diener Gottes Mechitar von Sebaste, Stifter der
Mechitaristen, W. 1929.
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S. Thomae hodiernis academiarum moribus accommodata. 19 vol.) ,
Calmet O.S.B. (t 1757: verklaring der H. Schrift): c. In
Duitschland: de Jezuieten der universiteit van Würzburg (Theo~
logia Wirceburgensis). De Augustijnerkoorheer Amort (t 1775),
Gerbert O.S.B. (t 1793).
Talrijk waren ook de bestrijders der anti~christelijke ideeën: in
Italië S. Alphonsus en Muzzarelli S.J. (t 1813), in Frankrijk
B erg ier (t 1790), in België d e Feil e r S.J. (t 1802), in Duitsch~
land de Jezuieten Stattier (t 1797), Goldhagen e.a. "Sur
Ie terrain doctrinal, les apologistes ne manquent pas, mais Ie talent
manque aux apologistes. lIs ont une science convenabie. lIs sont
capables de relever dans Voltaire nombre de bévues. Mais, à part
de rares exceptions, leur oeuvres sont ternes. Une seule fois l' abbé
Guénée "donne aux personnes pieuses la consolation de rire aux
dépens de Voltaire" . . . .• Pour répondre à ces attaques du ratio~
nalisme, il eût fallu autre chose que r exégèse un peu archaïque de
Bossuet ou la science parfois naïve et compromettante de Dom
Calmet : il eût fallu celle de Richard Simon, mais assagie dans Ie
fond et mordante dans la forme. II eût fallu aussi chez les théo~
logiens plus de sève et un sens mieux averti des vrais besoins de
l'heure". (A. Brou, Christus, 1215).
Onder de geestelijke schrijvers moeten, behalve S. Alphonsus,
genoemd worden Scaramelli S.J. (t 1752), wiens klassieke
Direttorio ascetico en Direttorio mystico veel vertaald en veel
gevolgd werden, S. Leonardus da Porto Maurizio O.F.M.
(tI751),deSpaanscheCarmeliet Jozef de S.Spiritu (tI736).

§ 205. De missiën. 1
10 • Sedert het midden der 17e eeuw wordt in verschillende
streken nog merkbare voortgang gemaakt. Duitschland en vooral
Frankrijk beginnen aan het missiewerk deel te nemen: nieuwe
congregaties wijden er zich aan: de Lazaristen, het Gen oot s c hap
der Pat ers van den H. G e est (gest. 1703) en de S 0 ei é t é
des mis si 0 n set r a n g è r e s, saeculiere priesters, gest. 1658,
met een seminarie te Parijs (1663). Toch is tegen het einde der
17e eeuw het hoogtepunt bereikt en in verschillende landen is
achteruitgang te constateeren : in het begin der 1ge eeuw is het
verval het diepst. Een voorname oorzaak is, dat Portugal en Spanje
1
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hun machtspositie verliezen aan de Hollanders en Engelschen. die
meestal vijandig tegenover de katholieke missies staan. Daarbij
komt het verval van de Kerk in Europa en ten slotte de opheffing
der Jezuietenorde. die op de missievelden nog altijd aan de spits
stond.
2°. Indië en Oost~Azië. a. Noodlottig hebben hier gewerkt de
padroadotwisten en de Chineesche en Malabarische ritenquaesties.
Juridisch stonden geheel Indië en Oost-Azië onder het aartsbisdom Goa. met
eenige suffragaanbisdommen : Kochim. Malakka. Makao. Funay. Mailapur; in
1608 werd het aartsb. Kranganore opgericht voor de Thomaschristenen. Dit
onmetelijk gebied behoorde slechts voor een klein gedeelte aan Portugal. dat
er echter patronaatsrechten wilde doen gelden. waarvan het de verplichtingen
onmogelijk meer kon nakomen. De Portugeesche saeculiere clerus beperkte zich
hoofdzakelijk tot de zielzorg der Portugeezen. kende de landstaal niet en was
in verval; er waren wel inlandsche geestelijken. doch alleen uit de laagste
standen. De missie onder de heidenen in Indië werd door een breve van
Gregorius XIII (1585) aan de (meestal Portugeesche) Jezuieten voorbehouden.
De Jezuieten hadden aanvankelijk ook het missiemonopolie voor China en
omliggende landen; in 1600 was door Rome aan bedelorden van iedere nationaliteit
de missioneering aldaar toegestaan, wat door de Portugeesche regeering zeer
ongaarne gezien werd; in 1633 aan de andere orden, in 1673 aan de saeculieren.
Over het algemeen waren in het Oosten te weinig priesters en bisschoppen.
Om hierin te voorzien. werden nu geleidelijk door de Propaganda de niet onder
Portugeesche heerschappij staande landen aan de jurisdictie van Goa onttrokken.
Om Portugal niet te stooten, werd er niet een eigen hierarchie opgericht, doch
apostolische vicarissen met bisschoppelijke wijding, onmiddellijk van Rome
afhankelijk. werden aangesteld; zoo kreeg dit alles het karakter van een voorloopigen maatregel. tot Portugal in die landen zijn patronaatsrecht zou kunnen
uitoefenen. Het instituut van apostolische vicarissen was betrekkelijk nieuw en
het eerst in ons land ingevoerd (§ 178. Il. 3°). Behalve een meer intensieve
missioneering. was ook een voordeel. dat de centrale leiding meer aan Rome
kwam. De eerste apostolische vicariaten werden door de Propaganda opgericht
op aandrang van Rhodes S. J.• den apostel van Tonking. in 1659: Tonking.
Kochinchina (Achter-Indië) en Nanking (China); zij werden gesteld onder het
bestuur van 3 leden der Société des missions etrangères ; in hetzelfde jaar werden
opgericht in Voor-Indië de apostolische vicariaten Serra en Malabar voor de
Thomaschristenen. van Bidschapur voor de inboorlingen, van Noord-Indië voor
het rijk van den Groot-Mogol; later werd ook Bombay aan Goa onttrokken en
werden nog meerdere vicariaten in China opgericht. De aanstelling van
apostolische vicarissen wekte aanvankelijk heftige oppositie bij de regulieren in
de missiën. ook bij de Jezuieten. omdat zij werden gesteld onder saeculiere
overheden. die bovendien voor een deel Franschen waren en de Fransche
belangen bevorderden. De meestal Portugeesche en Spaansche missionarissen.
aangewezen op den steun hunner koningen. beschouwden het bijna als verraad
aan hun vaderland aan Franschen te gehoorzamen; de a.b. van Goa verbood
hun. het gezag der apostolische vicarissen te erkennen. Rome greep herhaaldelijk
krachtig in en gaf bevel hun te gehoorzamen. De moeilijkheid. dat regulieren
tegelijk aan hun oversten en aan de saeculiere apostolische vicarissen moesten
gehoorzamen. werd geleidelijk opgelost, door de oprichting van meer vicariaten.
die aan bepaalde orden werden toegewezen, uit welke ook de vicaris gekozen
werd. Een apostolische administrator had de opperleiding van de geheeIe missie.

b. Voor~lndië. Het Christendom geraakte er in verval. De
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patronaats~ en jurisdictiestrijd had er verwarring gesticht: de
clerus van Goa stond niet op een hoog peil: een inlandsche geeste~
lijkheid werd niet voldoende gevormd: de Hollanders en
Engelschen drongen steeds verder door. De Jezuieten (de ZI. de
Britto, 1693 gemarteld) hadden onder de heidenen nog goede
resultaten: omstr. 1750 bedroeg het aantal Christenen in Madura,
Mysore en Camate 400.000. Beschi S.J. (t 1714) verwierf zich
groote verdiensten door de vorming van een christelijke literatuur.
Na de opheffing der orde kon de missie niet in stand blijven. - In
Bombay, in het rijk van den Groot Mogol en onder de Thomas~
christenen werkten met vrucht Carmelieten. Om het chisma (1653)
onder de Thomaschristenen te beëindigen had P. Alexander VII het
apost. vicariaat Serra opgericht (1659) en aan de Carmelieten toe~
vertrouwd, doch door de Hollanders werden zij spoedig daarop ver~
dreven. Door bemiddeling van k. Leopold I wist P. Innocentius XII
te verkrijgen, dat de Compagnie de Carmelieten weer toeliet (1698):
de verhouding tot de Compagnie was over het algemeen vrij goed.
De Thomaschristenen werden grootendeels weer met Rome
vereenigd (thans 450.000).
In Ceylon (1658 Hollandsch) werd het geloof vooral door
Goaneesche Oratorianen nog in stand gehouden. In Achter"lndië
hadden de Bamabieten een missie in Birma: van uit Juthia werkte
de Société des miss. in Siam, wat na de nederlaag der Franschen
in de volgende eeuw weer verloren ging. In Annam (Tonking en
Kochinchina) was een bloeiende Christenheid, ontstaan vooral
door de werkzaamheid der Jezuieten, bij wie later Parijsche
missionarissen en Dominicanen kwamen: ondanks herhaalde vervolgingen waren er omstr. 1800 nog 300.000 Christenen met 119
inlandsche priesters. - Malakka. het gewichtigste punt voor den
zeeweg naar het Oosten, was in 1641 door de Hollanders veroverd.
- Door de veroveringen der Hollanders gingen de missiën in Oost..
Indië grootendeels ten gronde. Dominicanen werkten nog tot diep
in de 18e eeuw op de Soenda-eilanden. - De Philippijnen waren
in den loop dezer periode bijna geheel christelijk geworden. Jezuieten hadden reeds herhaaldelijk vruchtelooze pogingen aangewend om in Tibet door te dringen, tot de Propaganda het in 1704
als apost. prefectuur aan de Capucijn en gaf. Na eindelooze moeilijkheden wisten deze Lhassa te bereiken, waar zij een klooster
stichtten en talrijke Boedhisten bekeerden: de missie ging ten
gronde, toen het land in 1742 onder China kwam en de
missionarissen verdreven werden. - Een in Peking gedoopte
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inboorling van Korea (1784) bracht het geloof in zijn vaderland;
binnen 5 jaar waren er 4000 Christenen; nadat een Chineesche
priester gekomen was 10.000. Ondanks hevige vervolgingen
hielden zij heldhaftig stand. - In Japan gelukte het nog slechts
een enkelen priester binnen te dringen; eerst de 1ge eeuw ontdekte,
dat er nog Christenen waren.
c. China. In 1644 werd de Mingdynastie door de Mandschu~
dynastie van den troon gestooten; de nieuwe keizer Schungti was
P. Schall en den Jezuieten gunstig gezind. Na zijn dood (1660)
toonden de 4 mandarijnen, voogden van den jeugdigen keizer
Kanghi, zich vijandig, doch toen deze in 1669 zelf aan de regeering
kwam, hief hij het vervolgingsdecreet op (1671) en gaf den
Christenen volledige godsdienstvrijheid ( 1692). De Belgische
Jezuiet Verbiest volgde Schall (t 1665) op als voorzitter van het
mathematisch college (1671) en was zeer bevriend met den keizer;
later hadden Fransche Jezuieten veel invloed. Behalve de Jezuieten
waren er Lazaristen, Dominicanen, Franciscanen (Antonio de
S.ta Maria) en Parijsche missiepriesters werkzaam. De ritenstrijd
was een der oorzaken van een kerkvervolging.
De riten~ of accommodatiestrijd 1, die in Indië (de N obili; § 191. 2 ° ). doch
vooral in China ontbrandde. ging over de vraag. of en hoever men zich aan
godsdienstige gebruiken (riten) en toestanden der inheemsche bevolking mocht
aanpassen. Met een beroep op de missiepraktljken der oudheid en middeleeuwen
gingen de Jezuieten daarin tot de uiterste grens; zij stelden de wetenschap
in dienst van het geloof, gingen uit van de Chineesche klassieken en knoopten
zooveel mogelijk aan bij het bestaande. Het fundament van de zedelijke voorstellingen in China was en is de eerbied voor de ouders en verder voor iedere
wettige overheid en een wezenlijk bestanddeel van de kinderlijke liefde was
de vereering der overleden voorouders. Men richtte houten tafeltjes op.
die men de zetels van de zielen der overlevenden noemde. maakte daarvoor
buigingen. ontstak kaarsen en wierook. legde er brood en eetwaren voor neer.
en verbrandde papiergeld. dat de dooden in de andere wereld ten goede moest
komen. Voor de mandarijnen en de geleerdenkaste was hetzelfde voorgeschreven
ter eere van Confucius. Ricci (§ 191. 2°) en zijn volgelingen meenden bij de
nieuwbekeerden de meeste dezer gebruiken uiterlijk te kunnen dulden. omdat
volgens een plaats uit de klassieke boeken en volgens de Chineesche geleerden
de vereering der voorvaderen en van Confucius een zuiver burgerlijke. geen
godsdienstige beteekenis had: men betuigde zijn eerbied jegens de voorvaderen
en vereerde Confucius als leeraar en voorbeeld der menschen. doch richtte geen
gebeden tot hem. Het gewone volk hoopte weliswaar door de vereering der
voorouders gunsten van hen te verkrijgen, doch de ritenvoorstanders meenden, dat
1 Thomas; Maas; Bierbaurn; blz. 426. J. Brucker. Chinois
(Rites), D. Th. 11. - A. Huonder, Der chinesische Ritenstreit, Aken 1921.Pas tor XV (1930),284-354; 440-456.-A. Hu ond e r, Der Europäismus;
Autour du problème. blz. 424. - J. Sc h m u t z e r, J. ten Be r g e. W. M a a s,
Europeanisme of Katholicisme. Utr. Leuv. (z. j).
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men den Christenen de gebruiken kon toestaan. als zij zich hielden aan de
eigenlijke. burgerlijke. beteekenis en ieder religieus element erin verwierpen. Ricd
c.s. gebruikten ook de oud-Chineesche Godsbenamingen Shang-ti (Opperste
Heer) en Tien (hemel). die oorspronkelijk wel een monotheïstische beteekenis
hadden. later echter in materialistischen ziri gebruikt werden en daarom voor
misdulding vatbaar waren; juister was Tien-chu (Heer des hemels).
Na den dood van Ricci had zich ook bij sommige ordesgenooten eenig verzet
geopenbaard. doch vooral de Dominicanen en Franciscanen. die in 1632 in
China kwamen. keurden de Chineesche riten als zuiver heldensch en afgodisch
af. BIJ het theologisch verschUpunt kwamen meeningsverschUien omtrent de
methode. politieke en nationale tegenstellingen. ordesrivaliteiten. agitatie tegen
de Jezuieten. De Jezuïeten waren tegemoetkomend. de Franciscanen en Dominicanen
meer aggressief: zij preekten soms met het kruis in de hand op de pleinen en
veroordeelden openlijk Confuclus ; nog scherper traden later de rigoristische
priesters uit het Parijsche seminarie op tegen alles. wat slechts eenigszins naar
heidendom zweemde. De Jezuieten waren meest Portugeezen. de leden der andere
orden meest Spanjaarden. waarbij later nog Franschen en Italianen kwamen.
De tegenstanders der Jezuieten. vooral de Jansenisten. stelden hun accommodatiemethoden voor als uitingen van Pelagianisme en laxisme (hatelijke pamfletten
o.a. van Arnauld en later van Norbert Platel. een afgevallen Franschen Capucijn.
een tijd lang in dienst van Pombal). Zoo hield de ritenquaestie ook in Europa
Jaren lang de publieke opinie bezig.
Op de aanklacht van Morales O. P. veroordeelde P. Innocentius X (tot een
nadere beslissing) de twee Godsnamen en den voorouders- en Confucluscultus als
beidensch (1645). Alexander VIII (1656) en aemens X (1669) stonden de
gebruiken weer toe. in wover zij zuiver civiel waren. Dit was geen definitieve
oplossing. daar het civiele en religieuse element moeilijk te onderscheiden was.
zoodat de twisten voortduurden. In 1693 verbood Maigrot. van het Parijsche
seminarie. apost. vic. van Fuku. de Chineesche riten voor zijn vicariaat en
maakte in 1697 de zaak in Rome aanhangig. Innocentius XII benoemde een
commissie van kardinalen. die haar onderzoek ook onder Clemens XI voortzette.
Voor- en tegenstanders dienden hun argumenten in. Op verzoek der Jezuieten
liet K. Kanghi het Chineesche ritentribunaal de quaestie bestudeeren; het verklaarde. dat de vereering van Confucius een burgerlijk karakter had (1701).
Ook andere soortgelijke. onder eede afgelegde verklaringen. kwamen te Rome
in. o.a. van 18 mandarijnen en 49 andere. meest gegradueerde geleerden. allen
Christenen uit Peking. van 41 heidensche geleerden uit Hukuang enz. De
bezwaren werden echter niet weggenomen en een decreet der Inquisitie. door
P. aemens bevestigd. verbood de gebruiken bij de voorouders- en Confuciusvereering als afgodisch en de beide Godsnamen (1704; het decreet werd te
Rome eerst in 1709 gepubliceerd).
Intusschen had de Paus den Franscbman Tournon. patriarch van Antiochi!!,
als apostolisch delegaat. met uitgebreide volmachten naar Oost-Azt!! gezonden.
om de quaestle ter plaatse te onderzoeken en de eventueele beslissingen van
Rome uit te voeren. In 1702 scheepte hij zich in. ging eerst naar Indi!! en kwam
in 1705 in China. HIJ werd door K. Kanghi eervol ontvangen. doch om zijn
ontaktisch optreden kwam hij met hem In conflict. In 1707 verbood hij volgens
het decreet van 1704 de Chineesche riten en de twee Godsnamen ; hij ging
echter verder dan de Inquisitie en stelde op de niet-nakoming de excommunicatie
latae sententiae. De keizer liet Tournon naar Macao overbrengen. waar hij
ondanks de protesten des Pausen tot zijn dood (1710) door de Portugeezen
gevangen werd gehouden. omdat hij hun patronaatsrechten geschonden zou
hebben. Daar het bijna onmogelijk was de praktijk in eens te veranderen en
de vrees voor een kerkvervolging dreigde. veroorzaakte de beslissing van
Tournon. die tegen de verklaring des keizers inging. pijnlijke gewetensconflicten.
Toch trachtten de Jezuieten. op enkele uitzonderingen na. haar uit te voeren,
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doch de Chineesche Christenen waren bijna niet van hun oude praktijken af
te brengen. Ofschoon Clemens XI in 1710 het besluit van Tournon bevestigde.
werd het echter niet openlijk afgekondigd. ook niet door de apostolische vicarissen.
die niet tot de Jezuietenorde behoorden. omdat men den ondergang der missie
vreesde en steeds weer opnieuw werden van China uit pogingen aangewend
intrekking van het verbod te verkrijgen. Doch in de bulle Ex illa die van 1715
vorderde P. Clemens nogmaals op straffe van excommunicatie latae sententiae
van geestelijken en leeken volkomen onderwerping aan de beslissing van 1704;
geen missionaris mocht in China werkzaam zijn. zonder te voren onder eede
beloofd te hebben. zich aan deze bulle te zullen houden. Alle Jezuieten. misschien
op een enkele uitzondering na. legden den eed af. Kanghi had reeds lang zijn
aanvankelijk welwillende houding jegens het Christendom opgeheven; de voort~
durende twisten maakten geen verheffenden indruk. Hij verbood de publicatie
van de pauselijke bulle en keurde een besluit der 9 hoogste rechtbanken goed,
dat het Christendom in China verbood en de missionarissen uitwees. Onder
Kanghi nam de vervolging echter nog geen ernstig karakter aan. daar hij niet
geheel met de Europeanen wilde breken. In 1719 zond Clemens nogmaals een
legaat. Mezzabarba. om van den keizer erkenning der pauselijke bulle te ver~
krijgen. wat volkomen mislukte. Mezzabarba stond 8 concessies toe. die eigenlijk
met de bulle Ex illa die in strijd waren, zoodat de verwarring nog toenam.
Benedictus XIV gaf in de bulle Ex quo singulari (1742) de definitieve beslissing;
hij bevestigde de bulle van 1715 en schreef een nieuwe eedsformule voor (vgL
Th. Grentrup, De canonieke bepalingen betreffende de Chineesche riten, Het
Missiewerk, 12 (1931) 129).

Na den dood van Kanghi (1723). onder zijn opvolger Y ong~
tsching. begon een scherpe vervolging. Er waren toen ongeveer
300.000 Christenen. In 1736 werden de missionarissen verbannen.
Alleen aan het hof te Peking werden nog enkele Jezuieten om hun
wetenschappelijke diensten geduld. terwijl ook elders eenige missio~
narissen onder groote ontberingen en voortdurende vervolging
hun arbeid nog voortzetten. Na de opheffing der Societeit kwamen
Lazaristen te Peking. doch de vervolging bleef voortduren en op
het einde der 18e eeuw was van de Chineesche missie weinig meer
overgebleven. - Geheel ten onrechte werden de Jezuieten door
hun tegenstanders voor de vervolging aansprakelijk gesteld. als
zouden zij Kanghi bewogen hebben zijn standpunt ten opzichte der
riten te handhaven.
Tournon had in 17M ook in Indië de MaIabarische riten 1 verboden. wat veel
strijd en moeilijkheden van den kant der Portugeezen veroorzaakte; het verbod
werd in 1733 door Clemens XII, in 1744 door Benedictus XIV bevestigd.

4°. Amerika. In Zuid- en Midden-Amerika duurde het Spaansche.
resp. Portugeesche uitbuitingssysteem steeds min of meer voort.
De bekeering der inlandsche bevolking maakte voortgang: de
hierarchie werd uitgebreid: in 1676 werd het a.b. Bahia opgericht
voor Brazilië. in 1742 het a.b. Guatemala. Langen tijd was weinig
1

E. Amann. Mababares (Rites). D. Th. IX. -

Pastor XV. 350-354.
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gedaan tot vorming van een Indiaanschen clerus, wat echter onder
invloed van Benedictus XIV verbeterde. Over het algemeen stond
de geestelijkheid moreel niet hoog. Een ramp was de verdrijving
der Jezuieten: de reducties vielen grootendeels weer in heidendom
en barbaarschheid terug. In Mexico werkte voortreffelijk de a.b.
Lorenzana (t 1772) . Na den Indianenopstand van 1680 ontwikkelde de Franciscanermissie zich verder in Nieuw-Mexico. In
Californië werkten Jezuieten en na de opheffing der Societeit
vooral Franciscanen (San Francisco in 1776 door hen gesticht) en
Dominicanen. De Apachenopstand van 1657 verwoestte de
bloeiende Franciscaner missie in Florida ; na de wederopluiking
werkten de Engelschen haar tegen.
De tegenwoordige Vereenigde Staten 1 werden grootendeels
gekoloniseerd door uitgeweken Puriteinen, Independenten enz., die
het kath. missiewerk bijna onmogelijk maakten. De kolonie Maryland was gesticht door den kath. Lord Baltimore ( 1632); het
parlement verleende in 1679 aan alle Christenen vrijheid van godsdienst, de eerste maal. dat zulks officieel in een grondwet
geschiedde. Dit had echter ten gevolge, dat door immigratie de
niet-katholieken de meerderheid kregen, die nu den kath. godsdienst onder zware straffen verboden. De Kath., die bleven,
verloren het burgerrecht en moesten een dubbele belasting betalen
( 1704). Ook in de andere kolonies, behalve in Rhode-Island (gest.
1631 door den Baptist Williams) werden de Kath. onderdrukt;
in 1700 werd in New-York de wet uitgevaardigd en ook uitgevoerd, iederen vrijwillig in de kolonie komenden papistischen
priester op te hangen. Eerst nadat de Staten in 1776 zich van
Engeland hadden afgescheiden, werd vrijheid van godsdienst
geproclameerd. De Indianen waren, in tegenstelling met die van
Zuid-Amerika, bijna geheel ten gronde gegaan.
Onder de verschillende Indianenstammen van Canada
(bisschopszetel Quebec, 1658) zetten de Jezuieten hun heldhaftig
missiewerk voort; naast hen werkten Recollecten, Sulpicianen en
leden der Parijsche Société, die een seminarie te Quebec had. Ook
hier ging de missiearbeid samen met bevordering der Fransche
politieke belangen; doch de missionarissen waren over het algemeen hoogstaande mannen. In 1763 kwam het land aan de
Engelschen, wat, in verband met de opheffing der Societeit, den
1 G. S h e a, History of the Catholic Church in the United States, 4 v. N.Y.
1892 vlg. Verder Hergenröther~Kirsch IV, 154.
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ondergang der bloeiende Indianenmissies ten gevolge had; tegen
de Fransche bevolking konden de Engelsche vervolgingswetten
niet worden toegepast; wel ontstond er een groot priestergebrek.
5°. De protestantsche missies. 1 De missioneering der heidenen
lag niet in den gezichtskring der Reformatoren (§ 164,4°); in het
latere Protestantisme trad zij meer naar voren. Onze Oost~Indische
Compagnie en de Engelsche East~India~Company steunden de
zending. Omstreeks het midden der 17e eeuw werd in ons land een
levendige propaganda gevoerd voor het missiewerk, mede onder
invloed der Katholieken, wier inrichtingen werden nagevolgd. De
Nederlandsche Compagnie stelde in haar nederzettingen predi~
kanten aan, die op de eerste plaats voor de zielzorg der Europeanen
stonden, doch daarnaast ook de officieele opdracht hadden aan
de bekeering der inlanders te werken, waarvoor verschillenden
zich zeer verdienstelijk gemaakt hebben. In onze Oost en op
Ceylon bestonden ook seminaria ter opleiding van inlanders.
De resultaten waren echter betrekkelijk gering. Deensche zende~
lingen werkten in Voor~Indië, in W est~Indië en in Groenland:
ook de Piëtisten, Herrnhutters, Methodisten wijdden zich aan
zending. Een genootschap tot uitbreiding van het Christendom
bestond sedert 1649 in Engeland, doch begon eerst op het einde
der 18e eeuw krachtiger actie uit te oefenen.
1 G. Wa r n ~ c k, Abriss einer Gesch. der protest. Missionen von der
Reformation bis zur Gegenwart, B. 19 1913. - J. Ri c h ter, Evangelische
Missionskunde, 2 Bde 21927; Allgemeine evangelische Missionsgeschichte.
I. Indische M. G., 2 19~4; 11. Mission u. Evangelisation im Orient, 2 1930 ;
111. G. der ev. Mission in Afrika, 1922; IV. Werden der christl. Kirche in
China, 1927; V. Deutsche ev. Mission in Niederländisch-Indien, 1931. - M.
Gal m, Das Erwachen des Missionsgedankens im Protestantismus der Niederlande, St. Otilien 1915. - J. M ooi, Gesch. der prot. Kerk in Ned. Indië I,
Weltevreden 1923. - L. K nap per t, Schets van een gesch. onzer handelskerken, Den Haag 1929. - A. Ti 11 e man s, De zendingsactie der Protest. in
het moederland en de koloniën, Het Missiewerk I, 263.
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VIERDE TIJDVAK

DE NIEUWSTE TIJD
VANAF DE FRANSCHE REVOLUTIE
TOT HEDEN (1789-1930)
§ 206. Overzicht van dit tijdvak.
De Fransche revolutie vormt een keerpunt in de geschiedenis,
zoowel op sociaal en politiek als op godsdienstig gebied. Aan~
vankelijk had zij een meer sociaal en politiek karakter; zij streefde
naar maatschappelijke gelijkheid in plaats van de ongelijkheid der
standen, naar vrijheid tegenover het vorstelijk absolutisme. Spoedig
openbaarde zich echter een anti~christelijke en anti~religieuse geest,
de vrucht van de 18e eeuw: bestrijding van het Christendom,
hoogstens handhaving van een vaag deisme. Ook in andere landen
namen soortgelijke ideeën en strevingen onder invloed der
Fransche revolutie een wisten vorm aan. Napoleon en de vorsten
van het Weener congres wilden den godsdienst herstellen, doch
veelal ook tot de oude toestanden op politiek en sociaal gebied
terugkeeren. De desillusies van de revolutie, de oorlogen, de
Romantiek droegen bij tot een verlevendiging van den godsdienst,
vooral van den katholieken. Doch spoedig werden de tendenzen
der Fransche revolutie weer sterker. Eerst treden de politieke en
daarmee samenhangende nationalistische tendenzen meer op den
voorgrond. De liberalen, de eigenlijke erfgenamen van de ideeën
der revolutie, vooral vertegenwoordigd in de burgerij, den derden
stand, strijden voor deelname aan de regeering. voor een con~
stitutioneelen regeeringsvorm, voor zelfbestemmingsrecht der
volkeren en nationale eenheid; telkens breken revoluties uit, om
dit te verwezenlijken. De verhoudingen worden echter totaal ver~
anderd door de opkomst der grootindustrie. De handwerken de
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middenstand en kleine boerenstand verdwijnen grootendeels, om
plaats te maken voor een uitgebreid arbeidersproletariaat,
menschen, die geen eigen zelfstandig bestaan meer hebben, uit
hun millieu worden gerukt, hun oude zeden moeten opgeven,
samengedrongen worden in de groote steden, meestal zwaren
lichamelijken en geestelijken nood lijden (§ 212, 2°). Naast de
liberale burgerij begint echter ook deze veel talrijker vierde stand,
de arbeidersbevolking, politieke rechten op te eischen; zoo zien
wij een ontwikkeling steeds meer in democratische richting, van
een beperkt, tot algemeen mannen~ en vrouwenkiesrecht. Tegelijk
begint de vierde stand ook zijn meestal zeer billijke eischen van
maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijkheid te stellen; na de
70er jaren treden deze democratische en sociale tendenzen meer
op den voorgrond in het openbare leven. - De bevolking van
Europa stijgt van omstr. 174 mill. in 1800 tot 460 mill. in 1928.
Ook op godsdienstig gebied bleef de revolutie steeds sterker
nawerken. De liberalen stonden meestal onverschillig, dikwijls
zelfs, ondanks hun naam, vijandig tegenover het positieve
Christendom. Hoogstens duldden zij het als een particuliere aan~
gelegenheid; in het openbare leven mocht het geen invloed
uitoefenen; daarom streefden zij naar scheiding van kerk en staat,
neutraal onderwijs; de godsdienst mocht geen rol spelen in de
politiek, in de sociale aangelegenheden, in wetenschap en kunst, bij
de beoordeeling der zedelijkheid. - De onverschilligheid voor den
godsdienst werd steeds meer ongeloof en drong in steeds breedere
kringen door. Terwijl de 18e eeuw in het Deisme tenminste nog
een godsdienst erkende, worden in de 1ge eeuw breede kringen
beheerscht door materialisme, positivisme, scepticisme; zij erkennen
geen bovenaardsche wereld. En terwijl vroeger deze geest vooral
de hoogere, intellectueele klassen had aangetast, verliezen nu ook
breede scharen van het volk het christelijk geloof, vooral door het
socialisme. Het socialisme berust op het materialistisch beginsel
van stof en kracht en zoekt het geluk uitsluitend op deze aarde.
In latere jaren ontstond reactie tegen het platte materialisme.
Men voelde het onbevredigende van een leven, dat zich geheel tot
het aardsche beperkt; men zag ook, dat de materialistische wereld~
beschouwing niet alle problemen kon oplossen, dat er vele ver~
schijnselen zijn, die boven het stoffelijke uitgaan. Doch men keerde
veelal niet terug tot de christelijke openbaring; men stelde zich
tevreden met een vaag godsdienstig gevoel, een hopen op een
toekomstig leven, waarvoor het verstand echter geen vaste grond~
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slagen kan geven. Het Protestantisme heeft door den ongeloovigen
geest zware verliezen geleden. Velen verlieten de kerk: velen ook
blijven er nog in, doch nemen de godheid van Christus niet aan.
Verschillende groepen orthodoxen zoeken zich in eigen kerken te
handhaven.
Ook de katholieke Kerk heeft den afval van velen te betreuren,
slachtoffers van het ongeloof: de nieuwe geest trachtte er binnen
te dringen in den vorm van het modernisme. Doch zij bezweek niet,
zooals velen op het einde der 18e eeuw meenden te mogen voorspellen. Integendeel, zij concentreerde zich innerlijk en ontwikkelde
een kracht en een zegenrijke werkzaamheid, gelijk zij sedert het
concilie van Trente niet meer had uitgeoefend. De Katholieken
werden steeds vaster met den H. Stoel verbonden, die eenheid bracht
en leiding gaf: de definieering van de pauselijke onfeilbaarheid
maakte aan vele twijfelingen een einde en gaf aan de leer een
grootere vastheid. Krachtig verdedigde de Kerk haar rechten, eerst
tegen het kerkelijk absolutisme der na de revolutie herstelde
regeeringen, later tegen den liberalen leekenstaat. De scheiding
van kerk en staat beroofde de Kerk van verschillende voordeelen
en voorrechten, doch gaf haar een veel grootere vrijheid en
zelfstandigheid. Zij moest zelf haar rechten verdedigen: daarom
gingen de Katholieken zich op politiek gebied bewegen. De
christelijke beginselen moesten in het openbare en sociale leven
worden toegepast: vandaar een grootsche actie op sociaal
gebied, een machtig katholiek vereenigingsleven. Dit alles was
niet mogelijk zonder de medewerking der leeken, die meer dan
ooit aan het katholieke leven deelnamen. Nieuwe toestanden en
stroomingen stelden nieuwe problemen: de opkomst van het grootkapitalisme en de ontwikkeling der industrie, de toenemende trek
van het land naar de stad en de vorming van groote steden, de
geweldige uitbreiding van het verkeer, de opening voor de cultuur
van nieuwe werelddeelen, de steeds voortschrijdende democratiseering, de emancipatie der vrouw. Met een wonderbaar aanpassingsvermogen wist het Katholicisme zich in al deze nieuwe
verhoudingen in te leven en met nieuwe middelen de gevaren af
te weren en den christelijken geest te versterken. Met ongekenden
ijver werd gewerkt voor de verkondiging van het geloof in
heidensche landen. "Die ungemein vielseitige karitative Tätigkeit
sichert dem Katholizismus einen Ehrenplatz im modernen Leben"
(G. Krüger, Handbuch der K. G. IV, 1931, blz. 281: prot.).
De wereldoorlog heeft een betreurenswaardige verwoesting
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aangericht. ook op godsdienstig en zedelijk gebied; de ontbindende
factoren hebben zich veel krachtiger kunnen ontwikkelen dan in
normale tijden. Overal heerschen onrust en onzekerheid; meer
dan ooit openbaart zich de onmacht der rede. waarop men in de
vorige eeuw een onbeperkt vertrouwen gesteld had. om de
problemen des levens op te lossen. werkelijken vooruitgang tot
stand te brengen. waar en innerlijk geluk te schenken. Doch steeds
meer blijkt ook. dat de katholieke Kerk de eenige veilige rots
is te midden der woeste golven. Zij bewaart niet slechts het geloof
en een diep innerlijk leven. doch is ook verreweg de sterkste
gemeenschap. welke de princiepen van zedelijkheid. rechtvaardig~
heid en orde handhaaft. zonder welke de maatschappij niet kan
bestaan.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE KERK TIJDENS DE FRANSCHE REVOLUTIE 1
EN DE REGEERING VAN NAPOLEON (1789-1814).

§ 207. De kerk in Frankrijk op den vooravond der revolutie. 2
10 • De hoofdoorzaken der Fransche revolutie liggen op sociaal
en politiek gebied; zij had aanvankelijk ook een sociaal en politiek
karakter en veel van hetgeen zij in dit opzicht tot stand bracht. kan
door de Katholieken aanvaard en gewaardeerd worden. Reeds
spoedig echter verkregen anti-christelijke en demagogische
1 M. T 0 urn e u x, Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution,
4 v. P. 1890-1913. - P. Ca ron, Manuel pratique pour l'histoire de la
Révolution, P. 1912. - L. leG r a n d, Les sourees de l'histoire religieuse aux
archives nationales, P. 1914. - A. Th ier s, Hist. de la Rév. fr. 10 v. P.
1823-27 (15 1881). - P. Buchez et P. Roux, Hist. parlementaire de la
Rév. fr., 40 v. P. 1834-38. - Th. Ca r I y I e, The French Rev .• Lo. 1837. A. deL a mar tin e, Histoire des Girondins, 6 v. P. 1847. - J. Mie hel e t,
Hist. de la Rév. fr., 7 v. P. 1847-53. - L. BI anc, Hist. de la Rév. fr., 12 v.
P. 1847-62. - A. de Toe q u e v i 11 e, L'Ancien régime et la Rév., P. 1856. H. T a i n e, Les origines de la France contemporaine, 1876--93; 12 v. P.
25 1907-09. A. A u 1 a r d, Hist. politique de la Rév. fr., P. 1901; Etudes
et leçons sur la Rév. fr. (meerdere series). P. 1906 vlg.; Taine, historien de
la Rév. fr., P. 1907. - A. Coc h i n, La crise de l'histoire révolutionnaire.
Taine et Aulard, P. 2 1909. - J. J a u r è s, Histoire socialiste, I-IV, P. 1901----04.
- L. Madelin, La Révolution, P. 1911. - A. Mathiez, La Rév. fr., 3 v.
P. 1922-27. - E. Gas c ~ Des f 0 s s é s, La Rév. fr., I-IV, P. 1923-29. A. Sorel, L'Europe et la Rév. fr., 8 v. P. 17 1923. - G. Kal ff, De verklaring
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elementen de overhand en ontaardde de revolutie in een kerk~
vervolging.
Er heerschten, vooral in Frankrijk, tijdens het ancien régime groote misstanden
op sociaal en politiek gebied, met name ongelijkheid der standen en een wil1e~
keurig absolutisme. a. Er waren drie standen: de geestelijkheid, de adel en de
derde stand (de burgers en boeren, de tiers état). De adel had bijna uitsluitend
toegang tot de hoogere ambten, ook in de Kerk: in 1781 was nog een besluit
uitgevaardigd, dat burgers geen officier in het leger konden worden. Bovendien
had hij bijna geen belasting te betalen, die grootendeels door den derden stand
moest worden opgebracht. Op de boeren, die eigen land bezaten, rustten
verschillende feodale plichten: het betalen van tienden, het verrichten van
heerendiensten (zij moesten bv. den grond van den landheer gratis bewerken). De
bevoorrechting van den adel was in de vroege Middeleeuwen opgekomen en
had haar reden van bestaan in de toenmalige maatschappelijke organisatie,
het leenwezen. De adel, de militaire stand, waarborgde in een onrustigen tijd
de veiligheid der bevolking en vond zijn belooning in verschillende voorrechten.
Nadat zich echter geleidelijk een sterke centrale regeering gevormd had, die
aan het leenstelsel een einde maakte, verloor de adel zijn sociale reden van
bestaan: hij bezat nog de voorrechten, doch vervulde geen verplichtingen meer,
die er aan beantwoordden. De welvaart en de hoogere ontwikkeling berustten
bij de burgerij : deze vormde de kern van de natie en gevoelde het hoe langer
hoe meer als een schreeuwende onrechtvaardigheid, dat burgerlijke geboorte een
teeken van minderwaardigheid was, dat dikwijls onbeduidende en lichtzinnige,
slechts voor hun genot levende edelen de aanzienlijkste functies bekleedden en
dat zij, die er bekwaam toe waren, alleen om hun afkomst er van waren
uitgesloten. b. Het absolutisme, door Richelieu gevestigd, was door Lodewijk XIV
nog verder ontwikkeld en vooral onder Lodewijk XV in willekeur ontaard.
"Le gouvernement usait de la chose publique comme la chose privée" (Taine).
De meening van den koning is de waarheid: zijn wil de zedenleer: zijn grootheid
het doel van de onderdanen. Onder Lodewijk XV bestuurden de gunstelingen
van Madame de Pompadour het land. Van -1614-1789 waren nooit de aIgemeene
Staten bijeengeroepen om het volk deel te laten nemen in de behartiging der
algemeene belangen, voor controle en saneering der financiën. c. De ontevreden~
heid over de sociale ongelijkheid en de vorstelijke willekeur was in de 18e eeuw
steeds toegenomen door den slechten economischen toestand. De oorlogen van
Lodewijk XIV en de verkwisting van het weelderige en zedelooze hof van
Lodewijk XV hadden ontzettende sommen gekost. De belastingen waren geweldig
hoog en werden bovendien willekeurig geïnd: zij werden aan particulieren
verpacht, die zich ten koste der betalenden trachtten te verrijken. Doch belastingen
der Fransche rev. bij haar voornaamste geschiedschrijvers, Haarlem 1920. P. del a Gor c e, Hist. religieuse de la Rév., 5 v. P. 1909-24 (P. 14 1921 vlg.).
- A. Mat h i e z, La Rév. et l'Eglise, P. 1910. - A. Sic a r d, Le clergé de
France pendant la Rév., 3 v. P. 1912 vlg. - P. Pis a n i, L'Eglise de Paris
pendant la Rév., 4 v. P. 1908-11. - J. Peter et Ch. Poullet, Hist. rel.
du départ. du Nord 1789/1802, I., P.1930. - G. Go y a u, Hist. relig. de la France.
la Ta ine I: Gas c~De fos sé sI. - Funk~ Bren tan 0, L'Ancien régime,
P. 1926. - H. S é e, La vie économique et les classes sociales en France au
XVII Ie S., P. 1924. - A. Sicard, L'ancien clergé de France. Les évêques
avant la Rév., P. 51912. - E. Sevestre, L'organisation du clergé paroissiaI à
la veille de la Rév., P. 1911: Les idées gallicanes et royalistes du haut clergé
à la fin de l'Ancien Régime, P. 1917. - V. C I a a s sen, De Fransche clergé
op den vooravond der rev., De Kath. 157 (1920), 18: 159 (1921), 364. A. Den y s ~ B i ure tt e, La question relig. dans les cahiers de 1789, P. 1919. J. G u i r a u d, Hist. partiaIe, hist. vraie lIl, I, P. la11916.
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konden het deficit niet meer dekken. De staatsschuld bedroeg in 1789 omstreeks
4 milliard francs, de jaarlijksche begrooting 500 millioen, het tekort 180 millioen.
Op het land heerschte groote armoede, in de industrie malaise, in de steden
waren duizenden zonder werk en middelen van bestaan; de bedelarij nam
onrustbarende verhoudingen aan. Het proletariaat was tot alles bereid om zijn
lot te verbeteren. d. Groot was het zedenbederf aan het hof van Lodewljk XV en
bij vele leden van den hoog en adel. Men schaamde er zich niet meer voor of
stelde er soms een eer in en leefde in een roes van pleizier, onbewust van het
dreigende gevaar, dat uit de heerschende wantoestanden en ontevredenheid kon
geboren worden of wilde het niet zien of gevoelde zich machteloos het te
keeren, volgens het woord, dat Lodewljk XV zou gesproken hebben: après nous
Ie déluge. - Ook de geest der antichristelijke Verlichting, van Voltaire c.s.,
was diep doorgedrongen bij den adel, de hoogere burgerij en de intellectueelen,
minder onder het volk en den middenstand. Door de verspreiding der nieuwe
ideeën te begunstigen, smeedde de adel zelf de wapenen, waarmee hij zou
bestreden worden. e. Tegenover de sociale en politieke misstanden wordt steeds
meer levendig een verlangen naar vrijheid en gelijkheid, dat door een genialen
schrijver als Rousseau ook de literatuur gaat beheerschen. Het is een vaag,
romantisch, mystiek gekleurd, doch sterk en geestdriftig gevoel, dat zich b.v.
zal uiten in een onberedeneerde edelmoedigheid in den nacht van 4 Aug. 1789,
in de sentimenteeIe verbroederingsfeesten, het dansen om den vrijheidsboom.
Men is overtuigd, dat vrijheid en gelijkheid het geluk zullen schenken en de
menschheid daarmee een nieuwe periode ingaat. De verwachtingen zijn hoog
gespannen; daarom zal het volk zoo gemakkelijk met de revolutie meegaan
en zich zoo scherp keeren tegen allen, die, naar het meent, de vrijheid weer in
banden willen leggen.

2°. Niets deed in 1789 voorzien, dat de kerk in Frankrijk binnen
een jaar een crisis zou ingaan, die voor velen haar ondergang
scheen. Zij stond nog in haar volle uiterlijke glorie, als de bevoor...
rechte staatskerk.
De geestelijkheid was de eerste stand en haar voorrechten waren a. Ie privilège
d'honneur (eereplaats, eerste stand in de maatschappij), b. Ie privilège du culte
public exclusivement exercé (op het einde der 18e eeuw practisch, niet officieel,
vrijheid voor andersdenkenden), c. Ie privilège de jurisdiction (exempt van de
rechtsmacht van den wereldlijken rechter; practisch hadden de parlementen in
de 18e eeuw grooten invloed ook in kerkelijke zaken), d. Ie privilège en matière
d'impöt. De geestelijkheid der veroverde landen (Elzas, Lotharingen) moest eenige
belasting opbrengen, een millioen francs per jaar. De overigen waren in theorie
vrij van belasting, maar practisch niet. Eeuwen lang hieven de Fransche koningen
tienden van de geestelijkheid, dikwijls zeer hoog, waartegen reeds Bonifacius VIII
protesteerde. Zoo moest de geestelijkheid bv. onder Hendrik 11 (1547-59)
42 % van haar inkomsten betalen. Bij het contract van Poissy (1561) werd
bepaald, dat de geestelijkheid 180 millioen francs van de staatsschuld zou betalen.
In het vervolg zou zij een "don gratuit" geven; deze bedroeg van 1561-1786
7.5 millioen fr. per jaar.
Hoe groot was het kerkelijk bezit omstreeks 1789? Het aantal geestelijken
(ecclésiastiques in den ruimen zin des woords) wordt door Taine in 1778, op
een bevolking van ongeveer 25 millioen, geschat op 130.000: 70.000 saeculieren,
nl. 130 bisschoppen, 50.000 pastoors en kapelaans (38.000 parochies), 16.000
kanunniken en beneficianten; er waren 4000 kloosters, 2500 voor mannen en
1500 voor vrouwen, met resp. 23.000 en 37.000 kloosterlingen. Het kerkelijk
bezit bedroeg ongeveer 3 milliard (1/5 van den bodem, niet % zooals men soms
beweerd heeft). De vaste inkomsten der geestelijkheid bedroegen in 1789 (behalve
de jura stolae) ongeveer 180 millioen francs (85 uit vaste goederen, 80 uit
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tienden, 15 uit renten). Sommige bisschoppen hadden een zeer rijk inkomen,
die van Straatsburg en Parijs 600.000, van Narbonne 160.000, van Albi 213,000,
van Metz 120.000, van Rouen 100.000 francs. Dat, zooals vaak beweerd is, de
lagere geestelijkheid arm was, is in deze algemeenheid onwaar. Toen de Constituante in 1789 besloot, de kerkelijke goederen te confisqueeren, bepaalde zij, dat de
pastoors het gemiddelde inkomen van vroeger zouden ontvangen, dat geschat
werd op 2400 francs. Wel bestond er groote ongelijkheid en hadden vele
vicarissen en beneficianten het niet breed. Het kerkelijk inkomen diende echter
niet alleen tot onderhoud der geestelijkheid; vele andere onkosten werden er door
bestreden en het onderhoud der armen, zieken en scholen kwam grootendeels
ten laste der kerk. Frankrijk telde op het einde der 18e eeuw ongeveer 25.000
lagere scholen, 165 seminaries, 900 colleges (met 72.000 leerlingen, van wie
40.000 geheel of gedeeltelijk kosteloos onderwijs ontvingen). Er waren 2185
gasthuizen, met 30 millioen aan fondsen; 20.000 kloosterlingen wijdden zich aan
den dienst van armen en zieken.
In 1789 waren de 130 bisschoppen allen van adel. De reden daarvan was
vooral, dat sedert het concordaat de bisschoppen benoemd werden door den
koning, die als van zelf mannen koos, die met het hof in relatie stonden en
hem bekend waren; hij wilde ook den adel aan zich verbinden en met
kerkelijk goed schadeloos stellen voor hetgeen hij door het absolutisme aan
invloed verloren had. Onder Lodewijk XIV waren nog .. roturiers" benoemd
(o.a. Bossuet), doch dit was steeds meer een uitzondering geworden. Het groote
nadeel was, dat ongeroepenen of minder bekwamen het heiligdom konden
binnentreden, jongere zonen uit adellijke families, die in de kerk een schitterende
positie konden verkrijgen; de bisschoppen, als ..grands seigneurs", stonden ook
te ver van hun geestelijkheid af, zoodat het aan onderling vertrouwen en samenwerking ontbrak; zij misten het contact met het volk; bij de lagere geestelijken
heerschte ontevredenheid over hun betrekkelijke armoede in vergelijking met
den rijkdom der bisschoppen en omdat zij van waardigheden en hoogere beneficies
uitgesloten waren; dikwijls ook verbleven de bisschoppen aan het hof en lieten
zij het bestuur aan hun generaalvicarissen over. Daartegenover gaf de adel aan
het episcopaat een cachet van fijnheid en voornaamheid, van prestige en invloed.
De bisschoppen hadden bovendien, al waren zij geen wereldlijke vorsten meer,
een groot aandeel in het bestuur van stad en provincie en waren daarin dikwijls
zeer ervaren. Zij hadden het toezicht op het onderwijs en beoefenden niet zelden
op grootsche wijze de liefdadigheid.
Het zedelijk gehalte der bisschoppen was beter, dan men verwachten zou bij
benoemingen door het hof. Zij stamden ten slotte uit goed-katholieke families en
ook de regeering stelde toch prijs op orde in het bestuur der kerk en op het
uiterlijk decorum. Van de 130 bisschoppen in 1789 waren eenige onwaardigen
(de 4 latere constitutioneelen: Talleyrand, Lomenie de Brienne, Jarente, Savine en
kard. Rohan van Straatsburg, die gecompromitteerd was in de affaire du collier 1).
Maurice de Talleyrand Perigord (1754-1838) 2 stamde uit een der aanzienlijkste
families; een lichaamsgebrek (hij was kreupel) maakte hem ongeschikt voor
den krijgsdienst en daarom werd hij tot den geestelijken stand bestemd, waarvoor
hij absoluut geen roeping had. Ofschoon het bekend was, dat zijn moreel gedrag
niet vlekkeloos was, werd hij om zijn familie en zijn administratieve bekwaamheden, die hij getoond had als agent général du clergé, tot b. van Autun
benoemd. Hij was een man van geest en ontwikkeling, van groote scherpzinnigheid
en diplomatieke bekwaamheid, doch zonder geweten en cynisch; hij bekommerde
zich niet het minst om het oordeel der menschen; zijn zedeloos leven, geldzucht
en omkoopbaarheid waren later algemeen bekend. Als minister van buitenlandsche
1 Funck-Brentano, Marie-Antoinette et I'énigme du collier, P. 1926.G. Lacour-Gayet, Talleyrand, 3 v. P. 1928-31. - H. Bastgen, T:s
Aussöhnung mit der Kirche, H. J. G. 1928, 48. - K. Der k s, T., Stud. 107, 165.
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zaken wist hij zich te handhaven onder het Directoire, Napoleon en de restauratie.
HIJ stierf onder geestelijken bijstand van Dupanloup, na zijn afwijkingen herroepen
te hebben. - Dan waren er een 20 ..evêques politiques", die zich te veel met
politieke en wereldlijke aangelegenheden bemoeiden; de anderen waren goed en
echte bisschoppen, velen voorbeeldig van leven, weinigen echter met groote
talenten. - Ook de kapittels waren meest door adellijken bezet. Van de lagere
geestelijkheid behoorde een groot deel tot de goede burgerfamilies. uit welke
ook de burgemeesters, provinciale raden, notarissen, advocaten enz. voortkwamen.
De geestelijkheid was over het algemeen vrij gebleven van de "Verlichting";
ook haar zedelijk gehalte was goed. Doch veel invloed schijnt niet van haar
te zijn uitgegaan; haar werkzaamheid is te veel tot de sacristie beperkt gebleven.
In rustige tijden was het vervullen der zuiver geestelijke plichten voldoende
geweest. Doch in de 18e eeuw was een nieuwe geest over de wereld gekomen,
een geest van ongeloof en democratie en bewustwording. De geestelijken hebben
de teekenen des tijds niet begrepen. Zij hadden het ongeloof met gelijke wapenen
moeten bestrijden, onvermoeid het volk er tegen waarschuwen. zijn rechtmatige
eischen ondersteunen. Dat hebben zij niet gedaan; daartoe ontbraken hun inzicht
en ijver; terwijl bovendien het Gallicanisme ieder zelfstandig pogen verlamde.
Zoo hebben zij rustig toegezien, dat de vijand de fundamenten der Kerk ondermijnde en het volk de nieuwe ideeën volgde. Doch waren zij geen apostelen, velen
hebben den moed gehad voor hun geloof alles op te offeren of als martelaren te
sterven. Daardoor hebben zij de sympathie van het volk teruggewonnen en de
Fransche kerk gered.
Frankrijk telde bijna 1000 abdijen, 755 voor mannen, 253 voor vrouwen;
de meeste waren rijk; ruim 600 waren in commende. Het commendesysteem, de
intrede van adellijken zonder roeping, de algemeene verslapping van den
religieusen geest in de 18e eeuw waren de oorzaken. dat het kloosterleven in
de abdijen kwijnde, behalve bij de Karthuizers en Trappisten. Goed was over
het algemeen de geest in niet-contemplatieve orden en congregaties en vooral
bijna zonder uitzondering in de vrouwenkloosters.
Het grootste onheil van de Fransche kerk is geweest, dat zij beheerscht werd
door het (politieke) Gallicanisme. Het Gallicanisme had niet de bedoeling gehad,
de kerk als zoodanig te doen verdwijnen; het beschouwde haar integendeel als
een noodzakelijk element van het maatschappelijk leven. Doch het wilde de
kerk als een staatsinstelling in de politieke en sociale orde invoegen en dit is
volkomen gelukt. Kerk, staat en maatschappij waren in de 18e eeuw geheel één
geworden. V oordeelen hiervan voor de kerk waren groote macht. invloed. rijkdom
en de steun van den staat; de nadeelen, dat zij steeds meer losraakte van haar
middelpunt, (het Jansenisme had bewezen, hoe weinig de Paus in Frankrijk
vermocht) en dat zij de voorrechten, die zij van den staat ontving, had moeten
betalen met haar vrijheid. De zg. Gallicaansche vrijheden, waardoor zij zich
meer onafhankelijk van Rome had gemaakt, waren ketenen geworden, die haar
aan den staat verbonden. ZIJ had haar bewegingsvrijheid verloren; zij kon niet
zelfstandig tegen misbruiken optreden. Daardoor verloor zij haar energie: zij liet
het aan de regeerlng over het ongeloof te bestrijden en hervormingen in te
voeren. Op de derde plaats: omdat zij één was met staat en maatschappij,
werd zij mede aansprakelijk gesteld voor de fouten van het ancien régime;
met het ancien régime had zij veel van haar populariteit verloren. Daarom wilde
de Constituante, tegelijk met de politieke en sociale verhoudingen, ook de
kerkelijke hervormen. Zij kon met eenige reden meenen, hiertoe te kunnen en
moeten overgaan, omdat ook vroeger de regeerlng zich met het innerlijk bestuur
der kerk bemoeid had. En toen de kerk de godsdienstige hervorming niet
aanvaardde, kon men haar beschuldigen solidair te zijn met het ancien réglme,
zich te verzetten tegen de religieuse hervormingen uit antipathie tegen de sociale
en politieke. Zoo is onder de slagen der revolutie, die aanvankelijk niet tegen
haar gericht was, met het ancien régime ook de kerk bezweken.
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In het algemeen kan men dus zeggen: in de Fransche kerk
waren op den vooravond der revolutie geen groote misstanden.
doch wel heerschte er een geest van slapheid en lusteloosheid.
waardoor zij de kracht tot positieven weerstand mistte. Over het
algemeen was de massa jegens haar niet vijandig gestemd: bij de
verkiezingen voor de nationale vergadering wordt nergens de
wensch geuit haar op te heffen of zelfs haar macht te beperken.
hoogstens om enkele hervormingen in te voeren. Onder de afge~
vaardigden bevonden zich slechts weinigen. die haar positief
vijandig gezind waren: wel echter vele ongodsdienstig en. die
zonder aarzelen zich tegen haar zouden keeren. zoodra zij door
anti~christelijke stroomingen voortgedreven werden. En de kerk
werd niet meer voldoende gedragen door de sympathie van het
volk. zoodat het niet krachtig partij voor haar koos. toen het noodig
bleek.

§ 208. De Fransche revolutie.
1°. Lodewijk XVI (1774-92) was godsdienstig. rein van zeden.
goedhartig en begaafd. Doch het ontbrak hem aan geestkracht en
standvastigheid in die dagen van storm: gemis aan zelfvertrouwen
deed hem luisteren naar tegenovergestelde raadgevingen. zoodat
tegen elkaar indruischende maatregelen werden genomen. waar~
door hij het vertrouwen en de liefde van zijn volk verloor.
De ontevredenheid over de drukkende lasten en de hatelijke
ongelijkheid was in 1789 tot een schrikbarende hoogte gestegen.
De oogst was mislukt. de duurte geweldig. Vroeger had er ook
wel ontevredenheid geheerscht. doch de gewapende macht had
haar altijd weten te onderdrukken. Nu had de koning echter in
1787 beloofd. de Nationale vergadering der drie standen bijeen
te roepen. om over middelen ter verbetering te beraadslagen. Ieder
mocht daar zijn grieven openbaren: in .. cahiers de doléance" stelde
ook de derde stand zijn wenschen op. welke de afgevaardigden op
de vergadering moesten behandelen. Zoo werd ook onder het volk
veel over de misstanden gesproken en hoe meer er over gesproken
werd. des te meer nam de ontevredenheid toe. De leuzen van
gelijkheid en vrijheid vonden bij het volk gemakkelijk ingang:
honderden revolutionnaire pamfletten werden verspreid. Zoo
heerschte een onrustige stemming: er behoefden slechts leiders op
te staan en het volk zou tegen den bestaanden regeeringsvorm ten
strijde trekken. En deze waren er in 1789. De intellectueele leiders
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waren meest advocaten, ontevreden met hun positie. zonder groote
kennis. maar ideologen. zwerende bij de dogma's van het Contrat
sodal, die zij in de Nat. verg. in praktijk wilden brengen. De
militaire leiders en aanvoerders bij de volksbewegingen. die de
macht in de handen van het volk brachten. waren dikwijls onder~
nemende en ongunstige elementen uit het gepeupel. Parijs telde
200.000 menschen die geen 5 écus bezaten en 120.000 nood~
lijdenden. Reeds in het begin van 1789 hadden over het geheele
land plaatselijke opstanden plaats, waarbij de winkels geplunderd
werden. Toen in den nacht van 14 en 15 Juli de Bastille genomen
werd. was de macht te Parijs reeds feitelijk in de handen van het
gepeupel.
Op voorstel van den protestantschen minister Necker was
besloten. dat de derde stand eens zooveel afgevaardigden naar de
Nationale vergadering mocht sturen (600) als ieder der beide
andere (300). Dit was reeds een zegepraal van den derden stand,
die zich den laatsten tijd meer en meer was gaan beschouwen als
de kern der natie. Op welsprekende wijze waren zijn gevoelens
vertolkt door Siéyès. vicaris~generaal van Chartres. in een
brochure Qu'est ce que Ze tiers état? waarin hij twee vragen stelde:
Qu'est ce que Ie tiers état? Rien. Que doit il être? Tout! Den
4en Mei 1789 kwam de Nationale vergadering te Versailles bijeen.
Aanwezig waren 270 afgevaardigden van den adel. 291 van de
geestelijkheid, (48 bisschoppen, 35 abten en kanunniken. verder
curés). 584 van den derden stand. voor welken ook 207 geestelijken
gekozen waren en o.a. graaf Mirabeau. zedeloos van leven. doch
een geweldige volksredenaar. Teekenend is het. dat de geestelijke
stand niet bij voorkeur bisschoppen. doch lagere geestelijken als
afgevaardigden gekozen had. Een bewijs voor de populariteit en
den invloed van de geestelijkheid is het. dat de derde stand zooveel
geestelijken als afgevaardigden gekozen had. meer dan een derde
van zijn vertegenwoordigers. Bij de opening nam de koning met
geheel de vergadering deel aan een processie met het H. Sacra~
ment. gevolgd door een plechtige H. Mis. waarbij de b. van Nancy
een predikatie hield over .. den invloed van den godsdienst op het
geluk der naties." Eenige passages. waarin de redenaar opkwam
tegen de misbruiken en waartegen hij als het voornaamste redmiddel
de vrijheid noemde. werden luide toegejuicht. Reeds terstond
teekenden zich de richtingen af. De meerderheid der lagere
geestelijkheid behoorde volgens haar afkomst tot den derden stand,
vond bij dezen de meeste sympathie en wilde afschaffing der
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bevoorrechte positie van den adel. De meeste bisschoppen sloten
zich bij den adel aan en wilden den ouden toestand van overwicht
van adel en geestelijkheid handhaven. De vergadering was door de
regeering slecht voorbereid: de wijze van bespreking was niet
geregeld. De adel wenschte, dat de standen, evenals vroeger,
afzonderlijk zouden vergaderen en dat volgens de standen gestemd
zou worden: de derde stand, dat de drie standen gezamelijk ver~
gaderen en dat de besluiten volgens hoofdelijke stemming zouden
genomen worden. Na langdurige, heftige discussies verklaarde op
voorstel van Siéyès de derde stand zich onder den naam van
Assemblée nationale als de eenige rechtmatige vertegenwoordiging
der natie, daar hij 96 % van de bevolking uitmaakte (17 Juni) en
noodigde beide andere standen uit, zich bij hem aan te sluiten, wat
verschillende leden van geestelijkheid en adel deden. 20 Juni
vergaderde de nieuwe Assemblée in de kaatsbaan en legde daar
den eed af, niet uiteen te zullen gaan, voor zij aan Frankrijk een
constitutie zou gegeven hebben: vandaar kreeg zij weldra den naam
van Constituante. De koning handhaafde aanvankelijk de scheiding
der standen, doch gaf 27 Juni geestelijkheid en adel bevel zich bij
den derden stand aan te sluiten. Daarmee was de rechtelijke
existentie der standen opgeheven en eigenlijk reeds het lot van het
ancien régime beslist. Intusschen geraakte het volk in beweging;
14 Juli werd de Bastille, de staatsgevangenis, bestormd en ver~
woest; ook in de provincie openbaarde zich gisting; verschillende
notabelen verlieten het land (emigratie).
De Constituante (1789-91) 1) had haar taak aanvaard een
grondwet op te stellen. Door menschen, van wie de meesten voor
wetgevenden arbeid niet bekwaam waren, werden, te midden van
een onrustige stemming onder het volk, in korten tijd verschillende
besluiten genomen, die in eens aan eeuwenoude instellingen een
einde maakten. In den nacht van 4 op 5 Aug. na een rede van
vicomte de Nouailles, dat het eenige middel om de rust te herstellen,
was, werkelijk iets voor het volk tot stand te brengen, deden de
edelen in een vlaag van edelmoedigheid afstand van alle feodale
rechten: allen zouden gelijke belasting betalen en tot alle ambten
berechtigd zijn. V rijwimg deed de geestelijkheid afstand van de
tienden (een overblijfsel van het feodale recht) onder voorbehoud
van een schadeloosstelling, en van de jura stolae en zij bood aan
1

Del a Gor ce: Sic a r d: Pis ani. -

clergé fr. sous la Constituante, P. 1911.
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belasting te heffen van de kerkelijke goederen. Eenige dagen later
stelde Mirabeau voor, de tienden zonder meer op te heffen: de
geestelijken moesten door den staat bezoldigd worden als "officiers
de moral et d'instruction". Zonder vergoeding stonden de
geestelijken nu de tienden af. - Zoo was het ancien régime
gevallen en de geprivilegieerde positie ook van de kerk opgeheven:
de geestelijkheid bestond niet meer als eerste stand. Niemand
protesteerde: een naief enthousiasme verblindde de beste geesten.
De totstandkoming dier besluiten werd met godsdienstige plechtigheden in de kerken gevierd: ofschoon zij tegen de kerk gericht zijn,
wil niemand een breuk met haar. De leden der vergadering uiten
hun vereering voor den godsdienst en spreken over de noodzakelijkheid der vereeniging van het evangelie en de vrijheid. 27 Aug.
werd de grondslag van de toekomstige constitutie aangenomen, de
Déclaration des droits de ['homme et du citoyen, in den geest van
Rousseau : zij proclameert vrijheid en gelijkheid en de souvereiniteit
van het volk.
2°. De Constituante stelde zich ook tot taak de kerk te reformeeren
en haar aan het nieuwe systeem van vrijheid en gelijkheid aan te
passen. Zij had verschillende comité' singesteld, tusschen welke de
werkzaamheden verdeeld werden, ook een comité ecclésiastique.
Aanvankelijk was dit betrekkelijk gematigd, doch 5 Febr. 1790 werd
het tot 26 leden uitgebreid, onder wie 6 of 7 priesters waren. De
meest invloedrijke leden waren de advocaten Treilhard, de voorzitter, vjjandig aan den godsdienst. Durand de Maillane en
Lanjuinais, C::;allicanen. en Martineau, Jansenist: zij zouden de anti..
kerkelijke wetten ontwerpen. die tot het godsdienstig conflict
leidden. De leden der Constituante. in overgroote meerderheid niet
anti-kerkelijk, waren in den beginne als met blindheid geslagen en
zagen het gevaar der kerkelijke maatregelen niet in. Nadat echter
5 Oct. de Assemblée van Versailles naar Parijs was overgebracht.
kwam zij steeds meer onder invloed der revolutionnaire clubs en
der volksmenners. 300 afgevaardigden van geestelijkheid en adel
trokken zich terug: zij lieten zoo den weg open voor de radicale en
anti-kerkelijke elementen. die steeds driester optraden en waartegen
de goedgezinden niet waren opgewassen. wie het bovendien aan
bekwame leiders ontbrak.
De eerste wet tegen de kerk was de confiscatie van haar goederen,
die reeds lang de afgunst van breede kringen hadden opgewekt.
Schijnbaar niet ten onrechte: er heerschte financieele nood en de
kerk had rijke bezittingen. Was het niet redelijk ze ten voordeele
129
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vàn den staat te confisqueeren 1 Het officieele voorstel daartoe werd
10 Oct. gedaan door Talleyrand, met het argument: de kerkelijke
goederen behooren aan de natie; deze kan ze onteigenen, mits zij
zorge, dat de eeredienst kan worden uitgeoefend. Op zichzelf was
het financieel verlies der vaste goederen niet veel grooter dan dat
der tienden, doch door haar groote bezittingen had de kerk een
machtigen wereldlijken invloed, die nu verloren ging. Zij werd
afhankelijk van den staat en kon niet meer voor het onderwijs
zorgen. Dit zagen de geestelijken in en verschillenden verzetten
zich er tegen, maar zij hadden een verloren zaak te verdedigen: de
valsche theorieën, het anti-clericalisme en de begeerlijkheid zegevierden over het recht. 2 Nov. werd met 368 tegen 346 stemmen
het decreet aangenomen, dat de kerkelijke goederen ter beschikking
van de natie stelde, met de verplichting voor den eeredienst en zijn
bedienaren te zorgen. Met één slag werd de kerk van alles beroofd.
De curés waren er niet zeer bedroefd over en meerderen keurden
het goed; zij werden trouwens niet in hun persoonlijke belangen
getroffen en hoopten dat de staat beter voor hen zou zorgen. De
bisschoppen begrepen beter de grootte van deze ramp, doch droegen
met waardigheid de armoede, waarin zij plotseling gevallen waren.
Een bepaald salaris werd voor de verschillende klassen van geestelijken vastgesteld, dat spoedig slecht werd uitbetaald. De verkoop
der goederen, door de Constituante voorgeschreven, was een
rèusachtige onderneming: 3 milliard livres in landerijen, paleizen,
colleges enz. 1 Doch de massa was te groot, zoodat er slechts geringe
prijzen betaald werden, de staat weinig ontving en enkelen er zich
door verrijkten.
Een decreet van 13 Febr. 1790 hief alle kloosters met plechtige
geloften op; nieuwe mochten niet worden opgericht. De geloften
zijn in strijd met de vrijheid en de staat moet de beschikking over de
kloostergoederen hebben. De kloosterlingen konden hun huizen
verlaten; als zij zich bij de burgerlijke overheid aanmeldden, zouden
zij een jaarlijksch pensioen ontvangen. De plaatselijke overheid
stelde nu een onderzoek in, wie in het klooster wilde blijven; bijna
zonder verzet werden overal de kloosterpoorten geopend. Bij dit
eerste onderzoek wilde de meerderheid der regulieren het kloosterleven blijven voeren; deze werden in enkele kloosters te samen
gebracht. Zij konden daar toch niet volgens hun regels leven en
daarom verkozen later meerderen buiten het klooster te blijven. Het
1
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algemeen karakter is : bij de meesten geen ontrouw, doch ook geen
christelijke moed en geestdrift, een slap en rustig zich laten gaan.
In 1791 begon de uittocht der monniken. Een aanzienlijk aantal
heeft zich later aangesloten bij de constitutioneele geestelijkheid;
verschillenden zullen later op het schavot met hun bloed de vlekken
afwasschen, welke op hun orde kleefden. Vele van de prachtige
kloosters werden met den grond gelijk gemaakt. - De leden der
talrijke congregaties 1 vielen niet onder de wet, omdat zij geen
plechtige geloften hadden afgelegd; hun geest was ook beter dan
die van de kloosterorden. De vrouwelijke religieusen wilden bijna
zonder uitzondering in het klooster blijven. Haar antwoorden treffen
ons door hun verhevenheid en moed.
Het was echter niet voldoende dat de kerk van haar invloed en
bezittingen beroofd en de kloosters vernietigd werden, zij moest
ook tot een staatsinstelling gemaakt worden. Dit was het doel der
Constitution civile du clergé 2, door het comité ecclésiastique opge~
steld en door de Constituante 12 Juli 1790 na heftige discussies aan~
genomen. Zij regelt de inrichting van de Fransche kerk en bepaalt
o.a., dat de diocesen de grenzen zullen hebben van de departe~
menten, waardoor haar aantal van 126 tot 83 verminderd wordt;'
ook de grenzen der parochies worden omschreven. De kapittels
worden, als nuttelooze instellingen, opgeheven. De pastoors moeten
gekozen worden door de gewone (ook niet~katholieke) kies~
gerechtigden der gemeenten, de bisschoppen door die der departe . .
menten. De gekozen bisschoppen mogen de bevestiging niet vragen
aan den Paus, doch hem alleen hun benoeming meedeelen: zij
moeten de investituur ontvangen van de metropolieten. - De
Constitution heeft niet direkt ten doel de kerk te vernietigen: zij tast
ook niet direkt haar dogma's aan, doch alleen haar constitutie. Zij
is een toepassing der ideeën van het Gallicanisme, Jansenisme
en Rousseau : de staat heeft de hoogste macht in kerkelijke zaken,
de priesters zijn ambtenaren van den staat, die door het volk zelf
gekozen worden, democratisch, zooals, naar men meende, in de
oudheid gebruikelijk was. Zij heeft iets halfslachtigs en kon noch
1 P. Ri mba u lt, Hist. politique des Congregations religieuses fr., 17.90-1914.
P. 1926. - P. Nou ris s 0 n, Hist. légale des Congrég. relig. en Fr. depuis 1789,
J, P. 1928. - 2 Del a Gor c e, Sic a r d, Pis a n i, Mat h i e z. - L. Mis e r~
m 0 n t, Le serment à la const. civile du clergé; Ie serment civique ... , P. 1917. P. B li a r d, Jureurs et insermentés, P. 1910. - P. Pis a n i, Répertoire bibliogr.
de l'épiscopat constitutionel, P. 1907. - R. Reuss, La const. civ. du clergé.
et la crise relig. en Alsace, 2 v. Straatsb. 1922/23. - E. Se v est r e, La const.
civ. du clergé en Normandie, P. 1924. - V. Cia as sen, De Const. civile du
clergé 1770, De Kath. 162(1922) 205; 163 (1923)15; 164 (1923).
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de vrienden noch de vijanden der Kerk bevredigen. Hoofddoel is
wel een nationale kerk te stichten, passend in het nieuw regiem en
onafhankelijk van den Paus. Deze kon haar natuurlijk niet aan~
vaarden, omdat zij door een incompetente macht was opgesteld en
essentieele veranderingen in de constitutie der Kerk aanbracht.
De koning stond voor een moeilijke gewetensvraag: mocht hij de Constitution
goedkeuren of moest hij zijn veto uitspreken 1 Goedkeuring scheen in strijd met
zijn plicht als katholiek, het veto zou hem in conflict brengen met de Constituante,
die hem toch reeds vijandig gezind was en op een spoedige goedkeuring aandrong.
Alleen de Paus scheen een oplossing te kunnen geven. Pias VI had aanvankelijk
evenmin als de meesten in Europa de draagwijdte der revolutionnaire beweging
begrepen; hij stelde vertrouwen in den koning en de geestelijke leden der
Assemblée; bovendien was hem niet immer een juiste voorstelling van zaken
gegeven. In een geheim consistorie (27 Maart 1790) had hij zijn droefheid
uitgesproken over den roof der kerkelijke goederen en de opheffing der kloosters,
doch op aandrang der Fransche regeering had hij zich tot dit geheime protest
beperkt, om de opgewonden gemoederen niet te prikkelen. Toen de besprekingen
over de Constitution begonnen waren, had hij den koning een hartelijken, doch
dringenden brief geschreven haar niet goed te keuren; hij moest zich houden
aan den raad der a.b. van Bordeaux en Vienne. Doch deze, gelijk bijna geheel
de omgeving des konings, neigden tot toegeven; zij vreesden, dat tegenstand een
godsdienstvervolging zou ontketenen en meenden, dat alles weer in orde zou
komen, als de vrijheidsroes was uitgewerkt. In dezen geest schreven zij aan den
H. Vader; zij vroegen hem, de Constitution tenminste voorloopig goed te keuren;
in het moeilijkste punt, de jurisdictiequaestie, kon voorzien worden, doordat de
Paus zelf aan de metropolieten de faculteit gaf aan de bisschoppen de institutie
te verleenen. Ook de koning voegde er een brief bij en smeekte om een gunstige
en spoedige beslissing (28 Juli). De Paus zag ook geen uitkomst; hij beloofde
met de kardinalen te zullen beraadslagen. Intusschen eischte de Constituante de
koninklijke goedkeuring steeds dringender en dreigender; 24 Aug. werd zij door
den koning verleend; daags daarna ontving deze van den Paus een berisping,
die door den koning geheim gehouden werd.
Terstond werd bevel gegeven aan de hoofden der gemeenten en departementen,
de Constitution in toepassing te brengen en de nieuwe hierarchische orde in te
voeren. De burgerlijke overheden waren toen over het algemeen nog vrij gematigd.
Doch de meesten zagen de antikerkelijke beteekenis er niet van in: zij waren niet
zeer pauselijk gezind; ook vroeger hadden de koningen zoo dikwijls kerkelijke
hervormingen ingevoerd zonder zich veel om den Paus te bekommeren; de
Constitution tastte niet direkt een dogma aan. Bovendien: de Assemblée zou de
vrijheid brengen en alles wat zij deed, was goed en moest ten uitvoer worden
gebracht. Van deze zijde was dus geen oppositie tegen de Constitution te
verwachten. Doch de bisschoppen begrepen hun taak; zoolang de Paus zweeg,
waren zij verplicht de geloovigen in te lichten. Mgr. Boisgelin, a.b. van Aa I,
stelde een Bxposition des principes SUl' la Constitution op, waarin helder en
krachtig het onaanneembare der Constitution wordt uiteengezet. Hij laat echter
den weg tot verzoening open en vraagt opschorting der uitvoering. tot men den
Paus geraadpleegd heeft (30 Oct. 1790). 30 bisschoppen. afgevaardigden der
Constituante. onderteekenden de Bxposition; 73 anderen betuigden hun
instemming. Doch de radicalen wilden den strijd met de Kerk en drongen op
onmiddellijke uitvoering aan. Daarom werd 27 Nov. door de Constituante het
besluit uitgevaardigd. dat alle dienstdoende geestelijken. onder verlies van hun
1
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ambt, den eed moesten afleggen, "met alle kracht de constitutie te zullen hand.
haven, uitgevaardigd door de Assemblée nationale en aangenomen door den
koning".
Weer stond de koning voor de gewetensvraag, of hij den eed mocht goed~
keuren; weer drongen verschillende bisschoppen, o.a. Mgr. Boisgelin, bij den Paus
aan, tenminste voorloopig de Constitution te approbeeren. Deze gaf echter nog
geen beslissing, de Constituante dreigde en 27 Dec. keurde Lodewijk den eed
goed; Mgr. Boisgelin had gemeend, dat hij het mocht doen. omdat hier dwang
aanwezig was, wat iedereen begrijpen zou.

3°. De Constitution bracht namelooze ellende over de kerk van
Frankrijk: een schisma en een hevige vervolging. De 4e Jan. 1791
was vastgesteld voor de aflegging van den eed door de geestelijke
afgevaardigden. Reeds vóór dien tijd legde Grégoire, pastoor van
Emberménil 1 , hem af en verdedigde dit in een redevoering. Hij
was een der meest talentvolle leden der Constituante, een
schitterend redenaar, doch enthousiast tot. fanatisme voor de
revolutie, wier vrijheidsideaal naar zijn meening door het
Evangelie geëischt werd. Hij was overtuigd katholiek en ver~
dedigde ook later krachtig het geloof; op zijn leven viel niets
aan te merken. Hij werd het hoofd der constitutioneele
geestelijkheid en stierf (1831) zonder den eed herroepen te hebben,
zooals de overheid van hem eischte. Nog ongeveer 60 andere
geestelijke afgevaardigden legden den eed af; ongeveer twee
derde weigerde, ondanks de bedreigingen van het gepeupel en de
club der Jacobijnen. Van de 44 bisschoppelijke afgevaardigden
deden het slechts twee, Talleyrand en Gobel, hulpbisschop van
Bazel; van de overige 130 bisschoppen nog 3 en 2 wijbisschoppen.
- Het aantal geestelijken, dat den eed aflegde (assermentés,
constitutionnels, tegenover insermentés, nonconstitutionnels) is
moeilijk met juistheid aan te geven en zeer verschillend naar gelang
de provincies; over het algemeen waren zij talrijker op het land,
waar men minder goed ingelicht was, dan in de groote steden. Onder
de geestelijkheid van Parijs stonden 292 insermentés tegenover
230 assermentés (resp. 26 en 24 pastoors) . Vóór de veroordeeling
door den Paus zal het aantal van beide groepen ongeveer even
groot geweest zijn (Sicard 11, 192; de Ia Gorce I, 399); na de
veroordeeling hebben echter velen herroepen. 13 April 1791 ver~
oordeelde Pius in de breve Charitas de constitution, wijl zij op
kettersche grondslagen berust, een schisma veroorzaakt, de rechten
van den Paus te kort doet; de geestelijken, die den eed hebben
afgelegd, worden met suspensie bedreigd, als zij niet binnen
1
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40 dagen herroepen; hun jurisdictiehandelingen zijn nietig. 26 Sept.
gaf hij een nauwkeurige instructie over de verhouding der geloovigen
tot de constitutioneele geestelijken.
Men moet alle assermentés niet even streng beoordeelen, vooral vóór de
pauselijke veroordeeling. Er waren eerzuchtigen, die een positie hoopten te
verkrijgen; ook overtuigde aanhangers der revolutie, als Grégoire. De meesten
handelden uit zwakheid of vrees: hun bestaan stond op het spel, een vervolging
dreigde, de stemming van het volk was toen voor de Constitution en beschouwde
de weigeraars als vijanden van het vaderland. Vooral mag niet vergeten worden,
dat eeuwenlang het Gallicanisme en Jansenisme bij velen het juiste inzicht in
de verhouding van den staat ten opzichte van den H. Stoel en de kerk verduisterd
hadden. Men heeft het toen en ook nog later dikwijls voorgesteld, alsof niet
religieuse, doch sociale en politieke motieven en eigenbelang de houding der
geestelijkheid, vooral der bisschoppen, bepaald zouden hebben. Zij waren gehecht
aan de privilegies van het ancien régime en aan de monarchie ; daarom zouden
zij de Constitution verworpen hebben. Dit is onwaar. De bisschoppen hadden
niet geprotesteerd tegen het verlies van de privilegies en het bezit der kerk;
in de Exposition en in de 200 mandementen wordt met geen woord gerept van
privilegies, geld, monarchie; alleen de religieuse bezwaren tegen de Constitution
worden uiteengezet; de Exposition laat nog den weg tot onderhandelingen open.
Nog duidelijker blijkt bij de lagere geestelijken, dat het een gewetensquaestie gold.
Bijna algemeen waren zij bereid den eed van gehoorzaamheid in burgerlijke
zaken af te leggen; zij waren met de politieke en sociale eischen der revolutie
geestdriftig meegegaan; van de Constitution hadden zij persoonlijk meer te
winnen dan te verliezen. En toch weigeren de meesten den eed, ofschoon zij
hun bestaan verliezen en vervolging hen dreigt. Wel werden de bisschoppen
door hun gehechtheid aan het oude régime en de monarchie in hun godsdienstige
gevoelens versterkt en was de revolutie voor de geestelijken een vreeselijke
teleurstelling, die hen van de geheele beweging afkeerig maakte. De groote
leuze der revolutie was de belofte van vrijheid geweest en nu werd de vrijheid
in haar meest essentieele punt, in een gewetensaangelegenheid, geschonden. Zoo
is de stemming te verklaren, die nog zoo lang na zou werken, dat men alleen
het anti~godsdienstige karakter der revolutie zag en niet haar goede of
te aanvaarden resultaten op politiek en sociaal terrein en dat men de revolutie
als zoodanig met haar gevolgen veroordeelde. - De Constitution was een ramp
niet alleen voor de kerk, doch ook voor het land. De revolutie werd haar groot
princiep ontrouw, zij werd onrechtvaardig en verbitterd en ontketende een
burgeroorlog.

In betrekkelijk korten tijd was een kerk op den grondslag van
de Constitution du clergé, de constitutionee1e kerk 1 georganiseerd;
in plaats van de bisschoppen en priesters, die den eed weigerden,
werden nieuwe aangesteld. Grégoire werd gekozen tot b. van
Blois, Gobel tot a.b. van Parijs; de nieuwe bisschoppen werden
gewijd door Talleyrand, Gobel en Miraudot; binnen 4 maanden
was het nieuwe episcopaat bijna voltallig. Moeilijker was het alle
parochies van constitutioneele pastoors te voorzien. In het Zuiden
en Midden, waar de nieuwe ideeën meer waren doorgedrongen,
ontving men meestal met een soort onverschilligheid den nieuwen
1

134

V. Claassen, De stichting van een staatskerk. H. T. 3 (1924) 240.

§ 208. De Fransche revolutie.
pastoor; in de meer godsdienstige streken, in het Noorden vooral,
wilde men van de constitutioneele priesters niets weten. In het
algemeen bleven de geloovigen, toen zij beter waren ingelicht, aan
de niet~constitutioneele priesters trouwen ofschoon de kerken hun
ontnomen waren, konden deze nog veelal de geloovigen te hulp
komen, zoolang de scherpe vervolgingswetten nog niet in werking
traden. De constitutioneele priesters veranderden niets in de leer
en in den eeredienst, doch waren geheel aan de regeering onder~
worpen en gingen met de revolutie mee. Maar spoedig zou deze
zich ook tegen hen keeren.
4 0 • 13 Sept. 1791 keurde de koning de nieuwe grondwet goed;
de Constituante had haar taak volbracht en werd opgevolgd door
de wetgevende vergadering, de Legislative. Door de pressie, die
de revolutionnairen op de verkiezingen hadden uitgeoefend, werd
zij voor het grootste deel gevormd uit radicalen, revolutionnairen
en vrijdenkers, o.a. Robespierre, Danton, Marrat ; ook behoorden
er 27 constitutioneele geestelijken (19 bisschoppen) toe. Zij stond
geheel onder invloed der Jacobijnen, een politieke, revolutionnaire
club (naar het Dominicanenklooster St. Jacques, waar zij ver~
gaderden), met den meer gematigden vleugel der Girondijnen
(Roland), den radicalen der Montagnards (Danton)1. Naarmate
de invloed der radicalen stijgt en het conflict in de Legislative
scherper wordt, neemt de vervolging tegen de niet~constitutioneele
priesters toe; zij worden voorgesteld als bondgenooten der reactie.
Tot dusver was hun alleen de uitoefening van hun bediening ver~
boden; daar zij echter onder de geloovigen een grooten aanhang
hadden, werd 29 Nov. 1791 het besluit uitgevaardigd, dat alle
insermentés verdacht werden van verraad en oproerige gezind~
heid. Door geheel Frankrijk werden zij nu opgespoord, in de
gevangenis geworpen en mishandeld; verschillenden werden ver~
moord. De kerken werden op vele plaatsen ontwijd en gesloten.
27 Mei 1792 werd bepaald, dat alle insermentés het land moesten
verlaten. De koning weigerde deze decreten goed te keuren, doch
kon er niets tegen doen; 10 Aug. 1792 werd hij in zijn waardigheid
geschorst en met zijn gezin opgesloten in den Tempie, het oude
kasteel der Tempeliers.
De revolutie begon intusschen bij de buitenlandsche vorsten
bezorgdheid te wekken. In April 1792 brak de eerste coalitieoorlog
uit, die aanvankelijk voor Frankrijk een ongunstig verloop had; in
lA. Mat h i e z, Etudes d'histoire révolutionnaire. Girondins et Montagnards,
P. 1930.
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Aug. 1792 trok een Pruisisch~Oostenrijksch leger de grenzen over.
Dit ontstak de volksmenners te Parijs in woede. 26 Aug. werd een
wet uitgevaardigd. dat alle insermentés binnen 15 dagen het land
moesten verlaten; anders zouden zij naar Fransch Guyana
gedeporteerd worden. Zoo zijn duizenden geemigreerd. Zij werden
over het algemeen in de naburige landen gastvrij opgenomen.
Mogen vele edelen en enkele geestelijken daar ergernis hebben
gegeven door hun lichtzinnige levenswijze. over het algemeen heeft
de uitgeweken Fransche geestelijkheid de bewondering opgewekt
door haar heldhaftig gedragen ontberingen en heiligen levens~
wandel. - Doch er vielen ook reeds slachtoffers. 1 Te Parijs werden
ongeveer 1400 priesters en edelen ter dood gebracht; van 217
priesters heeft men de namen kunnen vaststellen (2-6 Sept.;
Septembermoorden). Ook in de provincies hadden moordpartijen
plaats.
Te midden der September~gruwelen hadden de verkiezingen
plaats voor een nieuwe regeering. de nationale Conventie (179295). Zij bestond uit drie partijen: de betrekkelijk gematigde
Girondijnen (Vergniaud). de radicale Montagnards en een slappe
middengroep. la Plaine. De Montagnards konden rekenen op de
Commune (burgerraad) van Parijs. een bende fanatieke heet~
hoofden. die het gepeupel tot haar beschikking had. Ook in de
provincies werden overal revolutionnaire clubs opgericht. die feite~
lijk de macht in handen hadden. 21 Sept. 1792 werd door de
nationale Conventie het koningschap afgeschaft en de republiek
uitgeroepen; 21 Jan. 1793 werd Lodewijk XVI. burger Louis
Cap et. onthoofd. De kalmte. waarmee hij den dood onderging. doet
de zwakheid vergeten. die hij tijdens zijn leven zoo dikwijls
getoond had.
Het volk had niet alles rustig toegezien; op meerdere plaatsen
was verzet gekomen. Heldhaftig was vooral de tegenstand in de
Vendée 2 • tenminste in zijn eerste periode van zuiver gods~
dienstig en aard. Bij de eerste hervormingen der revolutie was alles
kalm gebleven; met de Constitution du clergé begon de agitatie
1 H. L e cl e r q. Les martyrs. XII. XIII. P. 1921. A. A u dar d e.a .• Actes
des martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Rév. I. Tours 1918. J. G ren t e. Les martyrs de septembre 1792 à Paris. P. 1919. - Fr. Rou s s eau.
Moines hénédictins martyrs et confesseurs de la foi pendant la Rév .• Brugge
1926. - A. Sa h a t i é. La déportation rév. du clergé fr .• 2 v. Ligugé 1916.
2 Den i a u. Bist. de la guerre de Vendée, 6 v. P. 1901-12. - E. Ga hor g,
La Rév. et la Vendée, I-III. P. 1925-28. - V. C I a a s sen. De wording
van den Vendée-oorlog. Leiden 1923.
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en in Maart 1793 greep het diepgeloovige landvolk naar de
wapenen (onder Cathelineau t 1793 en Charette). Ook naar de
ten Noorden van de Loire gelegen streken, Bretagne en Normandië
sloeg· de vlam over (Chouannerie). Na aanvankelijk succes werd
het Vendéeleger door de republikeinsche troepen vernietigd: bijna
drie vierde, 6000 man, kwam om (Dec. 1793).
6 April 1793 ging de macht in Frankrijk over in de handen
:van enkele krachtige persoonlijkheden, het Comité du salut
public, dat met groote energie de Republiek tegen binnen~
en buitenlandsche vijanden verdedigde, doch met ongehoorde
wreedheid optrad, vooral tegen de priesters. In Juni werden de
Girondijnen in staat van beschuldiging gesteld en ter dood
gebracht. In het Comité du salut public was eerst Danton, sedert
Juli 1793 Robespierre de overheerschende persoonlijkheid. Alle
"suspects", allen, die verdacht werden "vijanden der vrijheid" te
zijn, werden opgespoord om voor het tribunal révolutionnaire terecht
te staan. 10 Oct. werd de grondwet voorloopig buiten werking
gesteld en begon La terreur, het Schrikbewind, dat tot den dood
van Robespierre (Juli 1794) duurde: van Juni 1793 tot 27 Juli 1794
bestegen alleen te Parijs 2628 menschen het schavot. "C' est par la
violence qu'on doit établir la liberté." Over geheel het land werden
"représentants du peuple" uitgezonden, om verdachten, vooral
priesters, op te sporen en te straffen. Het waren, als in Parijs,
dikwijls onmenschen, die in orgiën van bloed en wellust zich
uitleefden (Carrier te Nantes, Maillet in het Zuiden, Lebon te
Arras enz.). Omdat de gewone rechtspleging te langzaam werkte,
werden de slachtoffers soms bij massa's ter dood gebracht (fusil~
lades, verdrinking). Had de wet van 26 Augustus 1792 alle inser~
mentés tot deportatie veroordeeld, een andere van 18 Maart 1793
bepaalde, dat zij, die in Frankrijk bleven of terugkeerden, de
doodstraf schuldig waren, terwijl een wet van 21 Oct. 1793 de
insermentés verplichtte zich binnen 10 dagen bij de plaatselijke
overheden aan te geven om gedeporteerd te worden: was deze
termijn verstreken, dan zouden zij ter dood veroordeeld worden.
De eed op de Constitution du clergé verplichtte alleen de dienst~
doende priesters: 23 April 1793 werd van niet~dienstdoende
priesters (kanunniken, regulieren) op straffe van verbanning de
eed gevorderd: "Ik zweer uit alle macht de vrijheid en gelijkheid te
zullen handhaven" (Ie serment Liberté~Egalité). Daar hierin niet
uitdrukkelijk de Constitution du clergé vermeld werd, meenden
verschillenden hem te mogen afleggen, anderen van niet, omdat
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hij een goedkeuring van het werk der revolutie zou inhouden;
29 Dec. 1793 werd deze eed ook van vrouwelijke religieusen
gevraagd op straffe van als verdachten beschouwd te worden.
Reeds 23 April 1793 was een belooning gesteld op het aanbrengen
van insermentés: een wet van 11 April 1794 veroordeelde ieder
ter dood, die hen herbergde. Wat het lot dier priesters betreft:
ouden en zieken, die niet gedeporteerd konden worden, werden in
kloosters en gevangenissen opgesloten: Carrier liet te Nantes
16 Nov. 1793 84 verdrinken, later nog 58, 21 Jan. 1794 te Laval
14 op het schavot ter dood brengen. Er waren geen schepen genoeg
om de tot deportatie veroordeelden te vervoeren, of het was
onmogelijk, wijl de Engelschen de zee bewaakten: daarom werden
velen op schepen en in gevangenissen geïnterneerd, onder onbe~
schrijfelijke ontberingen. Te Rochefort bv. stierven van de 825
op twee schepen geïnterneerde priesters 542. Ondanks de strenge
wetten waren op vele plaatsen nog priesters gebleven: vermomd,
tneestal des nachts, verleenden zij aan de geloovigen de troost~
middelen van den godsdienst. Wonderen van moed en zelf~
opoffering zijn verricht. Velen hebben hun plichtsvervulling met
den dood moeten betalen: van Dec. 1793-Juni 1794 130 te Lyon,
ongeveer 200 in de Véndee, 41 te Arras en Cambray, 36 te
Oranges en zooveel anderen "quorum numerus inscriptus est in
caelis". De vrouwen ook waren dikwijls heldhaftig om de priesters
te verbergen en te helpen: ook niet weinigen van haar hebben de
martelkroon verworven. In Juli 1794 werd te Oranges een aantal
religieusen ter dood gebracht, te Parijs 17 Juli 1794 17 Carmeli~
tessen uit Compiègne. 1 - Van de bisschoppen werden 5 gedood,
3 of 4 gevangen genomen, 4 of 5 zijn in het geheim gebleven: alle
overigen waren naar het buitenland vertrokken. - Dat tegen de
geestelijken steeds scherpere maatregelen moesten genomen
worden, is een bewijs, dat bij een groot deel van het volk het geloof
nog levendig was en dat het zijn priesters trouw bleef.
Aanvankelijk was ongehoorzaamheid aan de staatswetten het
voorwendsel voor de vervolging: steeds dUidelijker bleek echter, dat
men het christelijk geloof wilde uitroeien. Daarom moest ook de
constitutioneele kerk vallen. Tot het einde van 1793 hadden de
meeste harer 27 à 28000 priesters hun bediening nog uitgeoefend,
doch ten koste van welke vernederingen en offers! Zij waren
ambtenaren der revolutionnaire regeering en moesten haar anti~
1
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kerkelijke wetten van den preekstoel afkondigen. Door de trouwe
Katholieken werden zij gemeden en door hun eigen geloovigen
werden hun kerken steeds minder bezocht. Door de revolutionnairen
werden zij gehaat. maar voorloopig nog geduld. Steeds nieuwe
wetten ondermijnden geleidelijk hun bestaan. 20 Sept. 1792 werd
de echtscheiding ingevoerd en het huwelijk geheel aan de juris~
dictie der kerk onttrokken; alleen zuiver~religieuse ceremonies
mochten nog verricht worden. In Oct. 1793 werd de christelijke
kalender afgeschaft en een nieuwe tijdrekening ingevoerd.
beginnende op 22 Sept. 1792; het jaar werd verdeeld in decaden
en de tiende dag in plaats van den Zondag tot rustdag verheven.
Eindelijk werd door Clootz. Hébert. Chaumette e.a. besloten den
<:hristelijken godsdienst af te schaffen; 6 Nov. 1793 vaardigde de
Conventie de bepaling uit. dat iedere gemeente den eeredienst kon
aannemen. die haar convenieerde en de godsdienstige instellingen
onderdrukken. die haar mishaagden. wat practisch met het verbod
van den katholieken godsdienst in geheel Frankrijk gelijk stond.
Den volgenden dag werd van Gobel geeischt. openlijk van zijn
priesterlijke waardigheid afstand te doen; de niet slechte. doch
zwakke man gehoorzaamde. De overgroote meerderheid der
<:onstitutioneele priesters volgde zijn voorbeeld. De meesten deden
het uit vrees. dikwijls in dubbelzinnige bewoordingen; slechts
~nkelen. omdat zij hun geloof verloren hadden. Velen hebben hun
priesterlijke bediening weer uitgeoefend. toen het gevaar geweken
was. Deze verklaring (deprêtrisement) was dikwijls niet vol~
doende; alleen het huwelijk verzekerde absolute veiligheid; het
gold als een bewijs van afval. 2 à 3000 constitutioneele priesters
(onder wie Grégoire) hadden den moed hun priesterlijk karakter
niet te verloochenen; ook van hen zijn verschillenden gedeporteerd
of ter dood gebracht.
In plaats van het Katholicisme werd de eeredienst der Rede 1 ingesteld (Clootz).
half maskerade. half pantheisme: de natuur werd vereerd in haar hoogste
faculteit. de rede. 10 Nov. 1793 werd het groote feest der Rede in de Nötre
Dame gevierd; de godin der Rede werd door een tooneelspeelster voorgesteld.
In de provincies werd het voorbeeld gevolgd; dikwijls ging het feest van
bachanalieën vergezeld. De laagste instincten werden wakker; zoo dikwijls had
men herhaald. dat de priester de groote vijand was. De kerken werden voor
profane doeleinden gebruikt; paramenten en H. Vaten vernield.
1 A. Mat h i e z. Les origines des cultes révol.. 1789-92. P. 1904. A. A u I a r d, Le culte de la Raison et Ie culte de I'Etre suprême (1793-94).
P. 2 1902. - J. Ga II era n d, Les cultes sous la Terreur en Loir~et Cher
(1792-95). Blois 1929.
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Doch deze uitspattingen van goddeloosheid waren ook Robespierre 1 te erg.
Robespierre blijft nog immer een ondoorgrondelijk wezen, een mengsel van
laagheid en hoogere gevoelens, niet zoo slecht, als hij dikwijls is voorgesteld.
Hij was geen man van geniale talenten; hem ontbraken heerschersgaven en de
geestdrift en meesleepende kracht van vele voormannen der revolutie. Doch hij
was sluw en geslepen; gedreven door grenzelooze eerzucht, had hij zich met
ingespannen arbeid van eenvoudig advocaat te Arras opgewerkt tot dictator
van Frankrijk. Hij duldde geen afwijkende meening ; zijn achterdocht zag overal
vijanden en deze vervolgde hij met doodelijken haat. Zijn levenswijze was zeer
eenvoudig en stemmig; daardoor vormde hij een gunstig contrast met bijna al
zijn consorten; ook was hij menschelijk en gematigd in vergelijking met ver~
schillenden van hen; hij stelde er een eer in absoluut onomkoopbaar te zijn.
In zijn pompeuze redevoeringen verheerlijkte hij godsdienst en deugd; ook zijn
handelingen gaf hij steeds het cachet van deugd en plichtsgevoel. Is het huichelarij
of inbeelding? Hij had een groote vereering voor Rousseau ; de godsdienst van
den Vicaire Savoyard was ook de zijne en nu hij de macht had, wilde hij hem
ook invoeren en in den geest van Rousseau, als een noodzakelijk bestanddeel van
de maatschappij: ieder is, om een goed burger te zijn, verplicht, het bestaan
van een hoogste Wezen (Etre suprême) en de onsterfelijkheid der ziel aan te
nemen. Hij zelf zou de hoogepriester van dezen staatsgodsdienst zijn. In een
rede in de Jacobijnenclub (21 Nov. 1793) keurde hij de geweldmaatregelen tegen
den godsdienst van de laatste maanden af: het antigodsdienstige fanatisme iS
even erg als het godsdienstige; met Danton liet hij 6 Dec. in de Conventie een
wet aannemen, die geweld of bedreiging tegen de vrijheid van eeredienst (der
constitutioneele kerk) verbood. Voor de Katholieken scheen eenige verademing
te komen, doch de wet werd niet uitgevoerd. 11 April 1794 viel Gobel op het
schavot, wegens atheisme, omdat hij door het neerleggen van zijn priesterlijke
waardigheid ook den godsdienst verloochend zou hebben. In het aangezicht van
den dood vond de ongelukkige den moed zijn geloof te belijden; alvorens het
schavot te bestijgen, riep hij luide: Vive Jésus-Christ I 7 Mei ontwikkelde
Robespierre in de Conventie zijn ideeën over den eeredienst van het hoogste
Wezen, met hier en daar mooie passages. soms sentimenteel, en een decreet
bepaalde, dat het Fransche volk een hoogste Wezen en de onsterfelijkheid der
ziel erkent. 8 Juni werd met grooten luister in de Tuilerieën het feest van
het hoogste Wezen gevierd; Robespierre hield een redevoering; een beeld van
het atheisme werd plechtig verbrand en uit de asch kwam een beeld der wijsheid
te voorschijn.

Doch ook de dictatuur van Robespierre liep ten einde. Door een
geweldig schrikbewind (van 10 Juni tot 28 Juli 1336 doodvonnissen,
onder welke ook talrijke van priesters) hoopte hij zich nog te
kunnen handhaven, maar zijn vijanden spanden samen en 27 Juli
(9 Thermidor) werd hij in staat van beschuldiging gesteld; den
volgenden dag stierf hij op het schavot.
5°. Het overwicht in de Conventie kwam nu aan de meer
gematigde middenpartij, doch de Katholieken verkregen niet de
minste verzachting; na 9 Thermidor werden nog meer dan 60
priesters ter dood gebracht en o.a. ook 11 Ursulinen te Valen~
1 A. Mat h i e z, Robespierre et Ie culte de 1'Etre suprême, Le Puy 1910. V. C I a a s sen, R. en de godsdienst, H. T. 6 (1927) 17, 112; 9 Thermidor.
an I1, H. T. 9 (1930) 205.
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ciennes. 1 Grégoire was de eerste. die 21 Dec. 1794 moedig zijn
stem verhief voor vrijheid van godsdienst. echter zonder succes.
Doch nu zou blijken. dat de Vendéeërs niet te vergeefs gestreden
hadden. Einde 1793 waren hun troepen verslagen en de .. colonnes
infernales" der regeering moordend door het land getrokken:
daarmee was de tegenstand echter niet gebroken: een guerillaoorlog duurde voort. De regeering begreep. dat er nooit vrede zou
zijn. zoolang de Vendéeërs hun godsdienst niet mochten uitoefenen
en bij de Pacificatie van la ]aunais werd dit hun toegestaan
(17 Febr. 1795). Nu kon men het de andere Katholieken ook niet
weigeren. zoodat 21 Febr. voor geheel Frankrijk vrijheid van
godsdienst werd toegestaan. doch met veel restricties: ook aan de
insermentés werd geen enkele concessie gedaan. 1 Mei en 25 Oct.
werden de wetten tegen hen nog eens hernieuwd.
26 Oct. 1795 ging de Conventie uiteen en 27 Oct. trad de nieuwe
constitutie in werking. die de uitvoerende macht opdroeg aan het
Directoire exécutif. bestaande uit 5 directeuren. gekozen door het
wetgevende lichaam (de raad der 500 en de raad der ouden): het
Directoire (27 Oct. 1795-9 Nov. '99). De directeuren waren
persoonlijk het Katholicisme niet gunstig gezind. doch onder de
betrekkelijke vrijheid der constitutie begon het overal te herleven.
Grégoire trachtte de constitutioneele kerk. wier aanzien diep
geschokt was. te reorganiseeren. Den insermentés was de toegang
tot het land nog onder zware straffen verboden. doch er waren
nog talrijke geestelijken. die niet onder de wetten van 1792 en '93
gevallen waren: - niet~dienstdoende. regulieren. ouden en zieken.
later gewijde; ook keerden duizenden insermentés terug. vooral
nadat 6 Dec. 1796 de strafwetten tegen hen wel niet opgeheven.
maar practisch buiten werking gesteld werden; ook vele assermentés onderwierpen zich nu aan Rome. Onder sommige voorwaarden werden vele kerken teruggegeven. zoodat midden 1797 de
katholieke eeredienst in meer dan 30.000 parochies hersteld was. 2
Doch twee kerken stonden tegenover elkander: de constitutioneele
en de aan Rome onderdanige; de laatste telde verreweg de meeste
geloovigen. Ook in deze dreigde echter verdeeldheid. De Constitution du clergé was in de nieuwe grondwet afgeschaft en daarmee
ook de eed; doch 20 Sept. 1795 was van de priesters om de kerken
terug te ontvangen. de eed geeischt. het volk als souverein te
erkennen en aan de wetten der republiek te gehoorzamen. Velen.
1 Lor i dan. Les bienh. ursuIines de Valenciennes. P. 1923. Le cuIte cath. à Paris de la Terreur au Concordat. P. 1903.
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vooral geëmigreerden (o.a. kard. Maury) achtten dezen eed
ongeoorloofd, anderen zagen in het afleggen geen gewetens~
bezwaar.
De eersten achtten den eed 1 ongeoorloofd, omdat hij een erkenning zou
beteekenen van de antigodsdienstige politiek der regeering en het (volgens hen)
valsche dogma der volkssouvereiniteit, doch vooral, omdat de monarchie nog
de wettige regeering was, aan welke men de gehoorzaamheid niet mocht opzeggen.
Het ging m. a. w. over de vraag, wanneer een in zijn oorsprong geusurpeerd
gezag als dat der Republiek erkend mag worden. De meer gematigden en die
den werkelijken toestand kenden, meenden, dat men vóór alles moest beproeven
den katholieken eeredienst te herstellen en verdere vervolging te voorkomen en
daarom aan de regeering moest toegeven, zooveel de moraal gedoogde; dat de
eed slechts gehoorzaamheid eischte in burgerlijke aangelegenheden; dat men aan
de wetten der republiek mocht gehoorzamen, omdat zij feitelijk de macht bezat
en door het overgroote deel van het volk erkend werd. Hun woordvoerders waren
vooral Emery 2, de superior van S. Sulpice, een verstandig en vroom priester,
die tijdens de Terreur meer dan een jaar in de gevangenis gezeten had, de
Bausset, b. van Alais, de Feller e.a. De eedquaestie veroorzaakte een heftige
polemiek, die later nog scherpere vormen aannam; de intransigenten stelden de
gematigden bijna op één lijn met de constitutioneelen. "On vit apparaitre cet
état d'esprit, qui vingt ans plus tard s'appellera J'esprit des "ultras", et quI
souvent, au dix-neuvième siècle, desservira l'idée religieuse par ses inopportunes
pétulances ou ses moroses bouderies" . Het ergste was, dat bij verschilJenden
van deze "ultras" de godsdienst niet het doel was, doch een middel om de
monarchie te redden. ZIJ wekten stemming tegen de Republiek en dreven zoo
tot een nieuwe kerkvervolging. Kard. Montmorency schreef aan Lodewijk XVIII:
"Si Ie souverain Pontife ordonnait de reconnaitre la République, un grand
nombre de catholiques n'obiéraient pas et aimeraient mieux devenir schismatiques
que républicains" (Goyau, 525). - De Paus heeft nooit openlijk een beslissing
gegeven, ook later niet. Wel werden onderhandelingen geopend tusschen het
Vaticaan en het Directoire; in de bulle Pastoralis sollicitudo (5 Juli 1796)
raadde Pius VI onderwerping aan; zij werd echter niet officieel gepubliceerd,
wijl de onderhandelingen mislukten.

De ongeschiktheid van het Directoire om den binnenlandschen
toestand te herstellen, verwekte algemeene ontevredenheid en de
verkiezingen van 1797 brachten in het wetgevend lichaam een
groot aantal royalisten, tot wie ook twee der directeuren over~
helden. De drie andere besloten zich daarom van hun tegenstanders
met behulp van het leger te ontdoen (Coup d'état van 18 Fructidor,
-4 Sept. 1797): verschillende afgevaardigden werden gedeporteerd
en een scherper vervolging 3 begon weer tegen de Katholieken,
onder voorwendsel. dat zij het met de royalisten hielden. De
wetten tegen de insermentés traden weer in werking: van de
andere priesters werd een eed gevraagd van trouw aan de repu~
1 Sic a r d III. J. Mei 110 c, Les serments pendant la Rév., P. 1904. - J.
Charonnot, Mgr. de la Luzerne et les serments pendant la Rév., P. 1918.L. Mis e r m 0 n t, Le serment de Liberté-Egalité, P. 1914. - 2 E. M é ris,
Hist. de M. Emery et de l'Eglise de France pendant la Rév., P. 51895. 3 V. C I a a s sen, De kerkvervolging tijdens het Directoire, H. T. I (1922) 187.
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bliek en haat tegen het koningschap, die nog meer gewetensbezwaren dan de vorige wekte; Emery durfde hem noch af
noch aan te raden. Doch ook zij, die dezen eed hadden afgelegd,
konden altijd gedeporteerd worden als men meende, dat zij de
rust der republiek verstoorden. Ruim 40 priesters werden gefusi~
leerd, 1657 gedeporteerd, hetzij naar Guyana waar 250 aankwamen
en vanwaar slechts 138 terugkwamen, hetzij omdat de zee door
de Engelsehen onveilig gemaakt werd, naar de eilanden Ré en
Oléron, waar de meesten stierven. Bovendien trachtte men weer
den katholieken godsdienst door andere eerediensten te vervangen:
de Theophilanthropie 1, een soort deisme, vooral bevorderd door
den directeur La Revellière~Lépaux, die onder de intellectueelen
korten tijd eenigen aanhang vond en den Culte décadaire, die de
idee van het vaderland wilde vergoddelijken, door de regeering
gesteund werd en meer voor het volk berekend was. Ook het
onderwijs werd ontchristelijkt. Door den coup d'état van
18 Brumaire (9 Nov. 1799) maakte Napoleon een einde aan het
Directoire; een nieuwe constitutie (de vierde) werd ingevoerd,
waarbij de uitvoerende macht werd opgedragen aan 3 consuls,
van wie Napoleon de eerste was. De revolutie was geeindigd. Zij
had vele slachtoffers geeischt: ongeveer 1200 priesters waren op
het schavot gestorven of gefusileerd, 700 in de gevangenissen of
de koloniën omgekomen, 130 religieusen en omstreeks 300 leeken
waren voor het geloof gevallen, behalve de vele anderen, om zg.
misdrijven tegen de revolutie ter dood gebracht. maar wier schuld
door hun geloof vergroot was (de la Gorce. V. 403). Doch de
vervolging had ook de waarde van het verloren geloof leeren
beseffen; de heldenmoed der priesters had de onverschilligheid
van velen in eerbied en liefde veranderd. De vervolging had de
Kerk van alles beroofd. doch gaf haar terug wat zij absoluut
noodig had en geen menschelijke macht haar kon ontnemen: het
geloof en het vertrouwen van het volk.
.
6°. Ook buiten Frankrijk had de revolutie een groote omwente~
ling tot stand gebracht. Op vele plaatsen was zij met sympathie
begroet. bij de meeste regeeringen had zij bezorgdheid verwekt; de
uitdagende politiek der Republiek had bijna geheel Europa te
wapen geroepen. Het krijgsgeluk was den Fransehen gunstig. De
linker Rijnoever en België werden bij Frankrijk gevoegd. terwijl
Nederland er geheel afhankelijk van gemaakt werd. Napoleon
1 A. Mat h i e z. La théophilanthropie et Ie culte décadaire (1796-1801),
P. 1904.

143

§ 208. De Fransche revolutie.
verkreeg in 1796 het opperbevel over de troepen in Italië 1 tegen
de Oostenrijkers en Sardiniërs en was in korten tijd meester van
Noord~ltalië. De Paus had buiten den oorlog willen blijven, doch
de Republiek was hem zeer ongunstig gezind wegens zijn veroor~
deeling der Constitution du clergé en omdat hij in een allocutie zijn
droefheid over den dood van Lodewijk XVI had uitgesproken.
Ook in den Kerkelijken staat hadden Fransche revolutionnairen
onlusten verwekt, waarbij een Fransch agitator gedood werd
( 1793). Daarover moest wraak genomen worden: bij den vrede
van Tolentino (19 Febr. 1797) moest de Paus afstand doen van
Venaissin en het Noordelijk deel van den Kerkelijken staat.
Noord~ltalië kwam grootendeels als Cis~Alpijnsche republiek onder
afhankelijkheid van Frankrijk (29 Juni 1797). Jozef Bonaparte, de
broer van Napoleon, werd gezant van Frankrijk te Rome: zijn
paleis was het centrum van revolutionnaire agitaties, die een volks~
oproer veroorzaakten, waarbij de Fransche generaal Duphot bij
ongeluk door pauselijke soldaten werd neergeschoten. Berthier
werd met een leger naar Rome gezonden, de Romeinsche republiek
geproclameerd en Pius VI gevankelijk naar Frankrijk gevoerd
(Febr. 1798), waar hij te Valence overleed (29 Aug. 1799) .
Intusschen was een nieuwe coalitie tegen Frankrijk gesloten (1798~
1802) en tijdens den tocht van Napoleon naar Egypte wisten de
bondgenooten de Franschen uit bijna geheel Italië te verdrijven
( 1799). Pius VI had bepaald, dat het conclaaf daar zou gehouden
worden, waar op het oogenblik van zijn dood de meeste kardinalen
zich zouden bevinden. Van de nederlaag der Franschen in Italië
maakten de kardinalen gebruik om te Venetië als Paus te kiezen
Barnabas Chiaramonti, b. van Imola, uit de orde der Benedictijnen,
Pius vn 2, algemeen in aanzien om zijn vroomheid, geleerdheid en
zacht karakter, dat echter, als de omstandigheden het eischten,
kracht niet uitsloot. Tot staatssecretaris benoemde hij den
bekwamen en krachtig en kard. ConsalviS. Hij kon in 1800 weer
van den Kerkelijken staat bezit nemen.
1 S 0 rel V. Bonaparte et Ie Directoire. J. duT e i I, Rome, Naples et Ie
Directoire, P. 1902. - A. Duf 0 ure q, Le régime jacobin en !talie (1787-99),
P. 1900.
2 A. Mater, La République au Conclave (1794-1800), P. 1923. - Guicci,
Storia di Pio VII, 2 v. R. 2 1864. - A II i e s, Pius the Seventh, Lo. 1897.
3 L. Fis c her, Kard. Consalvi, Mainz 1898.
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§ 209. De kerk in Frankrijk tijdens de regeering van Napoleon
(1800-1815)

1.

10 • Een van de eerste daden van het Consulaat was het staken
der kerkvervolging. Een proclamatie van 28 Dec. 1799 verklaarde
alle eerediensten vrij. De niet~verkochte kerken werden terug~
gegeven; de eed van haat tegen het koningschap werd afgeschaft
en vervangen door "een belofte van onderwerping aan de wetten
der republiek"; een officieele commentaar verklaarde. dat zij
alleen op burgerlijke aangelegenheden betrekking had; alle dienst~
doende geestelijken moesten haar afleggen en op deze voorwaarde
mochten ook geëmigreerden terugkeeren. Meer nog dan vroeger
veroorzaakte de geoorloofdheid dezer belofte verschil van meening:
velen weigerden haar af te leggen. Men had nog geen vertrouwen
in de nieuwe regeering. doch ook de gehechtheid aan de monarchie
speelde een rol.
Napoleon 2 begreep. dat langs dezen weg de godsdienstige vrede
niet hersteld kon worden. waarvan hij de absolute noodzakelijkheid
inzag. Hij had een godsdienstige opvoeding ontvangen. doch tijdens
zijn studiejaren was hij geheel onder invloed der philosophische
ideeën gekomen. Toch schijnt hij het geloof zijner jeugd nooit
geheel verloren te hebben; in zijn ballingschap vond hij er eenigen
troost in en hij is als katholiek gestorven (Constant. 39). Doch
welke in 1800 ook zijn religieuse gevoelens waren. bij de sluiting
van het concordaat gaven politieke motieven den doorslag. Zijn
scherp verstand zag duidelijk in. dat de godsdienst de beste waar~
borg is voor maatschappelijke orde en goede zeden. zooals hij zelf
eens zeide: "De maatschappij kan niet bestaan zonder sociale
ongelijkheid en de sociale ongelijkheid kan niet bestaan zonder
godsdienst." Hij was getuige geweest van de mislukking der
pogingen van Conventie en Directoire om een nieuwen burger~
lijken godsdienst in te voeren; beter was het een bestaanden te
aanvaarden. Zooals een door hem ingestelde enquête uitwees.
1 G. Con sta n t. L'Eglise de France sous Ie Consulat et l'Empire (180018(4), P. 1928. - A. B a u nar d, Un siècle de l'Eglise de France, P. 21906. Go y a u, Hist. relig. de la France. - J. d'H a u s s 0 n v i II e, L'Eglise Romaine
et Ie premier Empire, 5 v. P. 31870. - L. de Lanzac de Laborie, Parïs
sous Napoleon, 7 v. P. 1905-1911. - P. Féret, La France et Ie Saint~Siège
sous Ie premier empire, la Restauration et la monarchie de Juillet d'après de
documents officiels et inédits, 2 v. P. 1911.
2 F. Ma s s 0 n, Napoleon et sa familie, 11 v. P. 1897-1913. - G. La c our~
Gayet, Napoleon, P. 1922. - F. Ki r c hei sen, Napoleon I, I-IV, Mn. en
Lz., 1912-30.
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heerschte wel veel ongeloof of onverschilligheid in de hoogere en
de intellectueele kringen, doch het volk was geloovig. Door den
katholieken godsdienst te herstellen, zou hij dus aan den wensch
van de overgroote meerderheid der bevolking tegemoet komen en
haar sympathie winnen en daardoor royalistische restauratie~
pogingen verijdelen. Zoo kon Napoleon in den staatsraad van
16 Aug. 1800 verklaren: "Mijn politiek bestaat daarin, de
menschen te regeeren, zooals de groote massa het wenscht. Daar~
door wordt de souvereiniteit van het volk erkend .... Als ik een
volk van Joden zou regeeren, zou ik den tempel van Salomon
herstellen". Twee wegen stonden voor hem open: hij kon de ver~
volgingswetten opheffen en de Kerk zich zelf laten herstellen: de
vrije kerk in den vrijen staat. Doch zijn macht over haar zou dan
niet groot zijn; er waren bovendien op het oogenblik twee kerken,
die tegenover elkander stonden en de eedquaestie gaf nog immer
moeilijkheid. Hij kon ook door onderhandelingen met den H. Stoel
een concordaat 1 tot stand brengen, waardoor hij invloed op de
Kerk verkrijgen en als haar weldoener optreden kon, en waardoor
de eenheid eerder tot stand zou komen.
Nadat hij in den slag van Marengo (14 Juni 1800) de Fransche heerschappij
in Italië hersteld had, liet hij door Kard. Martiniana, b. van Vercelli, aan
P. Pius VII weten, onderhandelingen over een concordaat te willen openen,
die echter te Parijs moesten plaats hebben. De Paus zond als afgevaardigde
Mgr. Spina, a.b. van Corinthe, die 5 Nov. 1800 aankwam; de vertegenwoordiger
van Napoleon was Abbé Bemier 2, een der leiders in den Vendée-oorlog, later
persona grata bij Napoleon. De moeilijkheden schenen in den beginne bijna
onoverkomelijk. In Frankrijk heerschte een ongelooflijke verwarring en een
schisma, de kerkelijke goederen waren voor een groot deel verdwenen, vele
kerken verwoest. Tegen een overeenkomst verzetten zich van den eenen kant
vele geëmlgreerden en aanhangers van de Bourbons, vooral de eerzuchtige
1 B 0 u I a y del a M e u r t h e, Documents sur la négociation du Concordat et
sur les autres rapports de la France avec Ie Saint~Slège en 1800 et 1810, 6 v.
P. 1886-1905. - P. Rin Ier I, La dlplomazla pontificia nel secoIo XIX. 11
Concordato tra Plo VII e I primo Console, 2 v. P. 1902. - Card. Mat h 1 e u,
Le Concordat de 1801. Ses origines, son hlstolre, P. 21904. - E. Se v est r e,
L'hlstolre, Ie texte et la destinée du Concordat de 1801, P. 21905. - A.
B a u d r I II art, Quatre cents ans de Concordat, P. 1905. - L. Ma del I n,
France et Rome, P. 1913. - B 0 u I a y del a Me u r t h e, Hist. de la négociation
du Concordat de 1801. Tours 1920; Hist. du rétablissement du culte en France
(1802-D5), Tours 1925. - C. Lat rel 11 e, L'opposition religleuse au Concordat
1792-1910, 2 v. P. 1910. - R. deC h a u v i g n y, La résistance au Concordat
de 1801. Les luttes religieuses en France au XIX S., P. 1921. - A. De bid 0 u r,
Hist. des rapports de I'Eglise et de I'Etat en France de 1789 à 1870, P. 1898. L. B 0 u r g a i n, L'Eglise et I'Etat au XIXe S., 2 v. P. 1901. - J. deL a nes s a n,
L'Etat et les Eglises en France depuis les origines jusq'à la séparation, P. 21909.
- G. Des d e v i s s e s d u D é z e r t, L'Eglise et I'Etat en France, 2 v. P.
21909. - L. Der i e s, Les Congrégations rel. au temps de Napoléon, P. 1929.
2 A. Me y e r, L'abhé Bemier. P. 1923.
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karel. Maury. de officieele vertegenwoordiger van Lodewijk XVIII bij den
H. Stoel. Lodewijk XVIII protesteerde tegen een eventueel concordaat als een
verwerping van zijn rechten op de kroon. Verder de hoven van Weenen en
Spanje. die de macht van Napoleon vreesden. Van den anderen kant de meeste
afgevaardigden. regeeringsbeambten. burgerlijke overheden. officieren. aanhangers
der .. Verlichting". die door de revolutie aangesteld waren en nu hun verleden
moesten verloochenen; de constitutioneele geestelijken of afvalligen. als
Talleyrand. die als minister van buitenlandsche zaken van de onderhandelingen
niet uitgesloten kon worden. Ten slotte stonden de opvattingen van den Paus
en van Napoleon lijnrecht tegenover elkander. De Paus beoogde uitsluitend het
heil der Kerk; Napoleon wilde het Katholicisme als zoodanig niet te gemoet
komen. doch het voor zijn politieke doeleinden gebruiken en daarom zooveel
mogelijk onder zijn macht stellen: zooveel mogelijk verkrijgen en zoo weinig
mogelijk toegeven. Doch beiden waren vast besloten voor geen moeilijkheden uit
den weg te gaan. omdat zij. ofschoon van verschillend standpunt uit, de nood~
zakelijkheid van een overeenkomst inzagen. De Paus was tot groote offers
bereid. doch het goddelijk recht stelde grenzen; Napoleon werkte nu eens met
een dreigend ultimatum. dan weer met groote vriendelijkheid. Vier projecten
werden opgesteld. zonder tot een resultaat te leiden; toen stelde Napoleon zelf een
vijfde op. waarvoor hij Cacault naar Rome zond (10 Maart 1801). De Paus
bood een tegenproject aan, doch voordat dit te Parijs aangekomen was, had
Napoleon een ultimatum gestuurd. dat alle hoop op overeenkomst scheen te
vernietigen. Nu zond Pius VII kard. Consalvi naar Parijs. die 20 Juni aankwam
en weer begonnen langdurige en moeilijke onderhandelingen over een zevende
project. De Paus wilde wel toestemmen in het verlies van de kerkelijke goederen
en de politieke en sociale voorrechten van het ancien régime. doch streefde naar
erkenning van het Katholicisme als staatsgodsdienst. wat Napoleon weigerde;
behalve dat de kerk in dit geval aan invloed zou verliezen. zou het kunnen
gebeuren. dat een niet~katholiek consul de bisschoppen moest benoemen.
Vervolgens eischte Napoleon, dat. gelijk de constitutioneeIe. ook alle wettige
bisschoppen zouden aftreden. omdat zij royalistisch gezind zouden zijn en dat hij
de constitutioneeIe weer kon benoemen. Toen men eindelijk tot overeenstemming
gekomen was. werd Consalvi eenige uren voor de onderteekening een nieuw
ontwerp aangeboden; (niet werd hem een valsch stuk heimelijk voorgelegd). Het
verschilde aanmerkelijk van het voorgaande. zoodat Consalvi het niet kon
aanvaarden; weer volgden onderhandelingen. den geheelen nacht door tot den
volgenden middag vier uur; weer dreigde Napoleon en volgde een ultimatum.
doch ten slotte werd de overeenkomst bereikt (15 Juli 1801). Het verhaal van
de laatste onderhandelingen is door Consalvi in zijn Gedenkschriften
gedramatiseerd. nog meer door latere vertalers (Constant XXVI. 152) .

15 Aug. 1801 werd het concordaat door den Paus bevestigd. De
hoofdinhoud der 17 artikelen is: de kath. godsdienst is die van de
meerderheid der Franschen; de openbare godsdienstoefening is
vrij. De eerste consul benoemt. de Paus bevestigt de bisschoppen.
Den eersten consul worden de rechten toegekend, die eens de
Fransche koningen bij den H. Stoel bezaten; mocht een van zijn
opvolgers niet katholiek zijn. dan wordt een overeenkomst voor~
behouden. De kerken behooren aan den staat, doch worden ter
beschikking der bisschoppen gesteld. De gesaeculariseerde
goederen blijven aan de bezitters behooren. De regeering zorgt
voor het onderhoud der bisschoppen en priesters. - Op denzelfden
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dag richtte de Paus een breve tot de constitutioneele bisschoppen
om hen tot de eenheid terug te roepen en een tot de wettige. dat zij
om wille van den vrede en het heil der Kerk vrijwillig zouden
aftreden; hadden zij dit binnen 10 dagen niet gedaan. dan zouden
zij als afgezet beschouwd worden. 46· boden hun ontslag aan, 36
weigerden, gedeeltelijk uit trouw aan de naar hun meening nog
immer wettige monarchie, die haar van God ontvangen rechten
niet verliezen kon, gedeeltelijk uit religieuse en Gallicaansche
motieven: hun aftreden was niet in het belang der Kerk. de Paus
kon hen niet afzetten. Om aan alle uitvluchten een einde te maken,
hief de Paus in de bulle Qui Christi Domini vices (29 Nov. 1801)
al de 135 bisdommen van het oude Frankrijk, die van den linker
Rijnoever en van België op. De meeste bisschoppen onderwierpen
zich in den loop des tijds. doch twee vormden een schisma. dat
weinig aanhang vond. doch nog tot op heden is blijven voortleven
(zonder priesters; La petite Eglise) 1.
De afzetting door den Paus van een groot deel van het episcopaat van een
geheel land. was een ongehoord feit in de kerkgeschiedenis en de veroordeeling
van het Gallicanisme in zijn twee hoofdprinciepen : dat de Paus gebonden is
door de oude canones en de vrijheden der Gallicaansche kerk en dat hij niet
boven het episcopaat staat. - De constitutioneele bisschoppen hadden zich nog
willen verzetten; van 29 Juni-16 Aug. 1801 hielden zij een concilie. doch op
aandrang van Napoleon legden 58 van de 59 hun waardigheid neer.
In Oct. 1801 was kard. Caprara als pauselijk legaat naar Parijs gekomen
om de uitvoering van het concordaat te regelen. de omschrijving der nieuwe
bisdommen vast te stellen. enz. Van de 60 door Napoleon nieuw benoemde
bisschoppen behoorden 16 tot het oude episcopaat. 12 tot de constitutioneele kerk.
De Paus had als uitdrukkelijke conditie voor de bevestiging van de laatsten ge~
eischt. dat zij hun deelname aan het schisma zouden herroepen. wat Napoleon niet
wUde: dit zou een verloochening van de revolutie beteekenen. waartoe hij ook
zelf behoorde. De Paus handhaafde zijn eisch; eerst bij zijn bezoek aan Parijs
in 1804 hebben. mede onder pressie der regeering. eenigen. die geweigerd
hadden te herroepen. zich met den Paus verzoend. 18 niet~herbenoemden van de
vroegere constitutioneele bisschoppen bleven tot het einde toe herroeping
weigeren. - Napoleon wenschte ook. dat de constitutioneele geestelijken. die
tijdens de terreur hun waardigheid hadden neergelegd of gehuwd waren. zoo
zacht mogelijk behandeld werden. om hen niet tot het Protestantisme te drijven
(5 à 6000). De priesters (niet de bisschoppen en regulieren) konden hun huwelijk
legitimeeren, doch mochten nooit meer de priesterlijke functies uitoefenen (werden
gelaïceerd). Intusschen had Napoleon de niet~gemakkelijke taak volbracht,
het concordaat ook .door de wetgevende vergadering en de overige leden der
regeering te doen aannemen. 18 April 1802. den eersten Paaschdag. werd het
afgekondigd. waarna in de Notre Dame een pontificale H. Mis werd opgedragen.
waarbij geheel de regeering tegenwoordig was.

Tegelijk echter met het concordaat werden 77 organieke
artikelen afgekondigd, naar het heette om de uitvoering er van te
1

B r i c a u t. La petite Eglise anticoncordataire. P. 1906.
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regelen: ook de protestantsche belijdenissen, aan wie vrijheid
verzekerd was, ontvingen zulke organieke artikelen. Het doel der
organieke artikelen, waarover met den Paus niet was beraadslaagd,
was om te groote in het concordaat gedane concessies terug te
nemen en de Kerk meer onder den staat te stellen, in den geest
van het oude politieke Gallicanisme en tevens om de tegenstanders
van het concordaat, Gallicanen en ongeloovigen, tevreden te
stellen: de Kerk zou geen bedreiging van den staat vormen. De
hoofdinhoud is: het placet wordt vereischt voor pauselijke en
bisschoppelijke brieven, voor algemeene en bijzondere concilies:
tegen machtsmisbruik van kerkelijke overheden kan men zich op
den raad van state beroepen: één catechismus, goedgekeurd door
de regeering, moet worden ingevoerd: de 4 Gallicaansche artikelen
moeten op de seminaries onderwezen worden. Tevergeefs
protesteerde de Paus tegen de organieke artikelen: tot de
opheffing van het concordaat in 1906 heeft de regeering zich aan
de meeste er van gehouden: de Gallicaansche artikelen werden
echter later niet onderwezen.
Er waren ongetwijfeld groote schaduwzijden aan het concordaat
verbonden: de benoeming der bisschoppen door de regeering kon,
als vroeger, tot misbruiken aanleiding geven: de organieke
artikelen voerden het Gallicanisme weer in: het Katholicisme werd
niet meer gelijk vroeger als staatsgodsdienst erkend, als een
wezenlijk bestanddeel van het staatswezen. De staat erkende alleen
het positieve feit en hield er rekening mee, dat de meerderheid der
bevolking katholiek was: tegen het Katholicisme als zoodanig
stond hij indifferent. En zooals later blijken zou, het concordaat
kon, door onwelwillende toepassing, tegen de Kerk gericht worden.
Met Napoleon begon de staat ook het onderwijs en de armenzorg
aan de Kerk te onttrekken en zelf ter hand te nemen, te verleeken.
- Daar stond voor de Kerk het groote voordeel tegenover, dat
haar publiek karakter door den staat erkend werd: zoo kon zij
meer invloed uitoefenen, dan wanneer zij alleen geduld was als
particuliere instelling. Ook de opheffing van het schisma en het
scheppen van geordende toestanden was een zegen. Zoo heeft de
Kerk, alles te samen genomen, veel aan Napoleon te danken en
hem veel te verwijten. - Omtrent de kloosterorden waren in het
concordaat geen bepalingen gemaakt. Bij decreet van 1809 werden
weer charitatieve orden toegelaten.
2°. In Mei 1804 liet Napoleon zich tot keizer uitroepen. Als een
tweede Karel de Groote wenschte hij ook door den Paus gekroond
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te worden. Talrijk waren de bezwaren, doch Pius hoopte den
machtigen monarch meer aan de Kerk te verbinden en de opheffing
der organieke artikelen te verkrijgen: daarom aanvaardde hij de
reis naar Parijs, die door de hartelijke begroeting der geloovigen
een ware triomftocht was. "God zij geprezen! Op onze reis gingen
wij door een volk, dat op de knieën lag." 2 Dec. had op grandiose
wijze de kroning 1 plaats in de Notre Dame, waarbij Napoleon
echter tegen het vastgesteld ceremonieel in zich zelf de kroon
opzette. De Paus had zijn toegevendheid tot het uiterste getoond:
Napoleon was tot geen enkele concessie bereid.
De goede verstandhouding was slechts van korten duur:
Napoleon wilde ook de Kerk regeeren en den Paus tot een werktuig maken van zijn politiek. 2 Hij eischte de ontbinding van het
huwelijk van zijn broer Jéräme, wat de Paus moest weigeren: bijna
geheel Italië stelde hij onder de heerschappij van Frankrijk en
regelde er eigenmachtig de kerkelijke aangelegenheden, waartegen
de Paus krachtig protesteerde: hij wenschte, dat ook de
Romeinsche havens gesloten zouden worden voor Engeland waarmee hij in oorlog was en toen de Paus dit weigerde. liet hij Rome
bezetten (1808) en lijfde hij den Kerkelijken staat bij Frankrijk in
( 1809). 10 Juni sprak de Paus de excommunicatie uit over allen,
"die zich vergrepen hadden tegen de rechten van den H. Stoel":
Napoleon werd echter niet met name genoemd, om hem niet
vitandus te maken en zijn omgeving geen moeilijkheden te bereiden.
In den nacht van 5 op 6 Juli drong generaal Radet het Quirinaal
binnen en herhaalde den eisch van Napoleon, dat de Paus afstand
zou doen van den Kerkelijken Staat. Kalm en waardig klonk Pius'
antwoord: "De keizer kan ons in stukken hakken, maar dat zal
hij nooit van ons verkrijgen". Daarop werd hij gevangen genomen
en naar Savona gevoerd, waar hij tot 1812 verbleef met kard.
Pacca, sedert 1808 staatssecretaris; omdat hij bij Napoleon geen
persona grata was, had Consalvi in 1806 ontslag gevraagd, wat
Pius hem zeer ongaarne had gegeven. Om de kardinalen beter
onder zijn macht te hebben. gaf Napoleon hun bevel naar Parijs
te komen.
Op het toppunt van zijn macht gekomen wilde Napoleon het
keizerschap ook in zijn nageslacht doen voortleven. Zijn in 1796
1 F. Ma s s 0 n. Le sacre et Ie couronnement de Napoléon, P. 1908. _ 2 H.
Wel s c h i n g e r. Le Pape et l'Empereur. P. 1905. - P. Rin ier i. Napoleone
e Pio VII (1804-13), T. 1906.
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met Josephine Tascher, de weduwe van generaal de Beauharnais
gesloten huwelijk 1, was kinderloos gebleven en hij wilde een
nieuwe verbintenis aangaan met een prinses van koninklijken
bloede, Maria Louisa, de dochter van den keizer van Oostenrijk.
Het in 1796 met Josephine gesloten burgerlijk huwelijk was allerwaarschijnlijkst
volgens de kerkelijke wet niet geldig. Daags voor de keizerskroning wist Josephine
gelegenheid te vinden tot een geheim onderhoud met den Paus. waarin zij hem
zeide. dat haar huwelijk met Napoleon alleen burgerlijk gesloten was. Pius
verklaarde daarop niet tot de kroning te zullen overgaan. voordat het ook
kerkelijk gesloten zou zijn. Napoleon. die reeds toen het plan had van Josephine
te scheiden. onderwierp zich daar uiterlijk aan en de kerkelijke inzegening had
plaats door kard. Fesch. zijn oom. waarbij verder niemand tegenwoordig was.
Een senaatsbesluit van 16 Dec. 1809 verklaarde het burgerlijk huwelijk voor
ontbonden, de kerkelijke rechtbank van Parijs (12 Jan. 1810) het kerkelijk
huwelijk van 1804 voor ongeldig. omdat er geen getuigen aanwezig waren
geweest. De kerkelijke rechtbank was hier echter niet competent. daar het
huwelijk der vorsten een causa major is. aan den Paus gereserveerd. Daarom
weigerden van de 27 in Parijs aanwezige kardinalen 13 (onder wie Consalvi)
bij de plechtigheid van het huwelijk met Louise tegenwoordig te zijn; zij
moesten de teekenen hunner waardigheid afleggen (zwarte kardinalen) en Parijs
verlaten. (Volgens anderen was het burgerlijk huwelijk van 1796 ook volgens
de kerkelijke wetten geldig en dat met Louise dus ongeldig.) Pius VII protesteerde
tegen de "irregulariteit" der procedure. zonder zich over de geldigheid van het
eerste huwelijk uit te spreken.

Immer eigenmachtiger trad de keizer op tegen de Kerk, ook in
Italië: in 1810 benoemde hij kard. Maury tot a.b. van Parijs, die
ondanks het protest des Pausen van dezen zetel bezit nam. De
Paus werd streng bewaakt: zelfs schrijfgereedschap en papier
werden hem ontnomen. Doch hij bleef onverzettelijk en behield één
machtig wapen tegen Napoleon: hij weigerde de bevestiging aan
de door den keizer wederrechtelijk benoemde bisschoppen, zoodat
weldra een aantal bisdommen zonder wettigen herder waren. Om
het den Paus te ontnemen. beriep de keizer (9 Juni 1811) te Parijs
een nationaal concilie onder voorzitterschap van kard. Fesch.
149 bisschoppen waren opgeroepen; er verschenen 6 kardinalen,
89 bisschoppen. waaronder 9 benoemde bisschoppen en 42 Italianen.
Aan het concilie werd de vraag voorgelegd, of het competent was,
zich uit te spreken over de canonieke bevestiging: toen de meerder~
heid ontkennend antwoordde. werd het concilie gesuspendeerd en
de drie voornaamste tegenstanders. de b. van Troyes, Doornik en
Gent (de Broglie) gevangen genomen. Daarna werd iedere
bisschop afzonderlijk bij den minister van eeredienst ontboden: bij
1 Rin ier i. F. Ma s s on. Joséphine répudiée. P. 1901. H.
Welschinger. Le divorce de Napoléon. P. 1889. Th. van
Op pen r a a y. Napoleon's huwelijken en echtscheiding. Utr. 1919.
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de heropening van het concilie werd met 80 tegen 13 stemmen
(12 Franschen en 1 Duitscher) het decreet aangenomen: indien de
Paus binnen 6 maanden aan een door den keizer benoemden
bisschop niet de bevestiging geeft, komt dit recht toe aan den
aartsbisschop of den oudsten bisschop der provincie. Men wilde
echter geen schisma en daarom werd er uitdrukkelijk bijgevoegd:
"het decreet zal onderworpen worden aan de goedkeuring des
Pausen". Eenige bisschoppen begaven zich naar den Paus, die het
decreet bevestigde onder voorwaarde, dat de aartsbisschop de
bevestiging slechts zou verleenen krachtens pauselijke volmacht.
Zoo bleef de pauselijke suprematie gehandhaafd; Napoleon was
niet tevreden. Daarom werd Pius 9 Juni 1812 op zijn bevel naar
Fontainebleau gevoerd. Napoleon had intusschen zijn tocht naar
Rusland ondernomen. Hij had gezegd, dat de excommunicatie niet
de wapenen uit de handen zijner soldaten zou doen vallen; toch
was dit geschied en 18 Dec. keerde hij als overwonnene te Parijs
terug. Den Paus liet hij echter niet los; persoonlijk ging hij naar
Fontainebleau. De Paus was van alle raadgevers geisoleerd; de
keizer matte hem af door urenlange besprekingen: dan weer trad
hij dreigend, dan weer vleiend op; ook keizerlijk gezinde kardi~
nalen werden gezonden, zoodat de Paus, physiek en moreel
uitgeput, door gewetensangst gekweld, of hij door weigering de
Kerk niet in een schisma zou storten, gedeeltelijk toegaf. Hij onder~
teekende de voorloopige bepalingen van een nieuw concordaat,
dat echter eerst van kracht zou zijn als de vergaderde kardinalen
hun instemming betuigd zouden hebben, waarin o.a. het decreet
van het nationaal concilie bevestigd werd ( 25 Jan. 1813) .
Napoleon, die herroeping vreesde, was zoo oneerlijk deze voor~
loopige bepalingen als een reeds gesloten concordaat af te
kondigen (13 Febr.). De Paus was nooit gerust geweest, of hij niet
te ver gegaan was; toen de zwarte kardinalen tot hem toegelaten
werden en hem in deze opvatting bevestigden, verklaarde hij, zich
beroepende op het voorbeeld van P. Paschalis II tegenover keizer
Hendrik V (1111), in een brief aan Napoleon, verkeerd gehandeld
te hebben en herriep alles (24 Maart). De keizer had geen gelegen~
heid meer, zijn dreigementen uit te voeren; 19 Oct. werd hij te
Leipzig verslagen: 14 April 1814 deed hij afstand van den troon;
denzelfden dag trok Pius in triomf zijn staten binnen. Later heeft
hij nog veel weldaden aan de familie van Napoleon bewezen; ook
voor dezen zelf deed hij stappen bij de Engelsche regeering om
verzachting van zijn lot te verkrijgen. Hij had altijd een zekere
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sympathie voor Napoleon bewaard, aan wiens christelijke
gevoelens hij geloofde en wiens genie hem imponeerde.

§ 210. De gevolgen der Fransche revolutie
en haar werking in andere landen. 1
10 • De revolutie werd aanvankelijk, behalve in Engeland, waar
reeds lang een constitutioneele regeeringsvorm bestond, ook in het
buitenland door velen met sympathie begroet. Doch ook daar
volgden desillusie en onderdrukking der Kerk.
In Italië 2 waren vele revolutionaire agenten en bijna geheel het
land kwam onder Fransche heerschappij. Ook daar werden de
kerkelijke wetten van Napoleon toegepast, niet zelden onder
grooten tegenstand; Napoleon liet 500 geestelijken in Parma
gevangen zetten .
In het Duitsche rijk 3 waren eenige vorsten op de hand van
Frankrijk. De vrede van Campo~Formio (1797), bevestigd door
dien van Lunéville (1801), stond aan Frankrijk den linker Rijn~
oever af: de wereldlijke vorsten, die daarbij hun gebied geheel of
gedeeltelijk verloren, zouden schadeloos gesteld worden op den
rechter Rijnoever met geestelijk gebied. De rijksdeputatie, die dit
moest regelen, kwam in 1803 met haar taak gereed. Bijna alle
bisdommen en abdijen werden gesaeculariseerd; daardoor verloor
de kerk (de gesaeculariseerde geestelijke vorstendommen op den
linker Rijnoever inbegrepen) 1719 vierkante mijlen met 3.162.000
inwoners, 21 millioen gulden inkomen (behalve dat van de
kloosters), talrijke universiteiten, kostbare bibliotheken en kerkelijke
sieraden. Het meeste kwam (behalve aan Frankrijk) aan Oosten~
rijk, Pruisen en Beieren. In 1804 nam Frans 11 den titel van keizer
van Oostenrijk aan; in 1806 legde hij de Duitsche keizerskroon
neer; daarmee eindigde het heilige Roomsche rijk der Duitsche
natie, dat vroeger zoo eng met den H. Stoel verbonden was geweest.
- De Katholieken werden bijna overal onderdrukt, zoowel door
de protestantsche als door de onder invloed der Aufklärung
1 A. Sorel, L'Europe et la Rév. fr., 8 v. P. 171923. - 2 § 208,6°. a H. B r ü c k. Gesch. der kath. Kirche in Oeutschland im neunzehnten Jahrh.,
4 Bde Mainz 1902-08. B. I. - G. Go y a U, L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme (18~1870). 4 v. P. 1905-09. - Hergenröther-Kirsch IV.
342. - E. B u c h hol t z. Die Säkularisationen kath. Kirchengüter während des
18. und 19. Jahrh. insbesondere in Frankreich. Oeutschland. Oestenreich und
der Schweiz, Luzem 1921.
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staande katholieke regeeringen. De eerste plaats onder de geestelijkheid werd ingenomen daar Kar e I v 0 n D a I b erg 1. sedert
}787 coadjutor van Mainz. Hij sloot zich bij Napoleon aan en
tioor diens bemiddeling was hij. behalve de grootmeester der
Duitsche orde. een Oostenrijksche prins. de eenige geestelijke
vorst. die wereldlijk gebied (Regensburg ) bleef behouden. Met
den geest der Aufklärung besmet streefde hij naar een Duitschnationale kerk onder zijn primaat. Zonder den Paus te raadplegen.
bracht hij den aartsbisschoppelijken zetel van Mainz naar Regensburg over (1802): dit keurde de Paus in 1805 goed. doch weigerde
het primaatschap. In den geest van Dalberg werkte ook von
Wessenberg. sedert 1800 vicaris generaal van Constanz. Pogingen
tot een algemeen concordaat voor Duitschland hadden geen
succes. Door dit alles kwam de geheele kerkelijke organisatie
in verval. De bisdommen werden niet meer bezet; in 1814 waren
in Duitschland nog slechts 5 bisschoppen. de meesten hoogbejaard.
Ook veel pastoraten waren vacant. Het verlies van het wereldlijk
gebied. hoe ernstig ook. had echter het voordeel. dat de invloed
van den adel bij de bezetting der hooge kerkelijke ambten gebroken
werd. waardoor de grondslag gelegd werd voor een innerlijke
vernieuwing van den clerus. - Tirol was in 1806 onder Beieren
gekomen. dat zich verbonden had met Frankrijk en de Katholieken
onderdrukte. In 1809 kwamen de Tirolers onder A n d rea s
Hof erin opstand; het was een godsdienstoorlog als in de
Vendée; negen maanden streed men moedig tegen de overmacht;
Hofer werd ter dood gebracht.
In 1794 kwam zoo goed als geheel België 2 onder Frankrijk en
de anti-kerkelijke wetten werden er ingevoerd. 16 Jan. 1795
werden de professoren van Leuven uitgenoodigd de godsdienstoefening in den tempel der Rede bij te wonen. De voorgeschreven
eed van gehoorzaamheid aan de wetten der republiek (28 Sept.
1795) werd door de meesten ongeoorloofd geacht. o.a. door van
Gils; ook hier ontstond daarover een levendige polemiek. De
universiteit van Leuven werd opgeheven; 8235 priesters werden
tot deportatie veroordeeld. doch slechts aan 400 à 500 kon het
1 H. Bas t gen, Dalbergs u. Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland.
Pdh. 1917.
2 A. Th y s, La persécution rel. en Belgique sous Ie Directoire exécutif, Antw.
'1900. P. Ver h a e gen, La Belgique sous la domination française
(1792-1814), 5 v. Br. 1922/29. - L. D é t r e Z. La Flandre rel. sous la Rév.
1789-1801, I, P. 1928.
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vonnis voltrokken worden, omdat de bevolking de uitvoering
tegenwerkte.
In Noord~Nederland 1 bracht de komst der Franschen aanvankelijk voor de Katholieken de lang verhoopte vrijheid. Hun
toestand was tegen het einde der 18e eeuw iets beter geworden
door den algemeenen geest van verdraagzaamheid en door den
steun der Patriotten, bij wie zij zich over het algemeen hadden
aangesloten. In 1786 werden door de Staten van Holland de
recognitiegelden afgeschaft; volkomen vrijheid en burgerlijke
gelijkheid werd echter nog niet verkregen. Geleid door de
Patriotten, die in 1787 na de overwinning der stadhouderspartij
het land hadden moeten verlaten, trokken Fransche troepen onder
Pichegru Nederland binnen, dat zij in eenige weken veroverden.
18 Jan. 1795 vluchtte de stadhouder Willem V naar Engeland:
het stadhouderschap werd afgeschaft en de Unie (16 Mei) veranderd in de Bataafsche republiek: daarmee hield de Gereformeerde kerk op de staatskerk te zijn. In de Nationale vergadering
werden van de 126 leden 30 Katholieken als afgevaardigden
gekozen, onder wie ook eenige priesters 2. De grondwet van 1798
proclameerde vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en
staat: .. geen burgerlijke voor- of nadeelen zijn aan de belijdenis
van eenig leerstelsel gehecht" ; de kerken zouden verdeeld worden
volgens het percentage der bevolking. Behalve in Brabant en
Limburg is dit laatste zoo goed als niet doorgevoerd, want spoedig
trad een protestantsche reactie in en de grondwet van 1801 was
minder gunstig voor de Katholieken. Deze waren in een korte
opwelling van geestdrift en moed in 1795 voor hun rechten opgekomen; na 1800 vallen zij terug in de schuchterheid en het gebrek
aan zelfvertrouwen, waartoe twee eeuwen onderdrukking geleid
hadden. - In 1798 werd een groot-seminarie voor het vicariaat
den Bosch opgericht te 's Hertogenbosch, in 1799 naar St. Michiels1 W. Nu yen s, De emancipatie der Kath. in Nederland op het eind der
XVIIIe eeuw. Onze Wachter 1880. 95, 113, 216. - J.Hezenmans, De
vrijwording van Staats~Brabant in 1795, Onze Wachter 1881, I, blz. 199, 347.
- Th. G 0 0 s sen s, Het keerpunt van Brabant, 1 Maart 1796, Tilburg 1930. P. A I b ers, Gesch. van het herstel der Hierarchie in de Nederlanden I, Nijm.
1903. - J. van der L 0 0 s, Pogingen tot herstel der Hierarchie onder het
aartspriesterschap van H. ten Hulscher, B. B. Haarlem 39 (1919), 44, 213;
Notities van den Aartspriester Ten Hulscher, B. B. Haarlem 41, 394; 42, 128. J. 0 mlo 0, Hoe Limburg leed onder het Fransche juk der "Vrijheid" en hoe
het er van bevrijd werd, H. T. 9 (1930), 34. - J. Wit I 0 x, De kath. Staatspartij I, Den Bosch 1919. - A. Commissaris, Van toen wij vrij werden I,
Gron. 3 1929. - 2 J. v. d. L 0 0 s. Michael Hendrik Witbols. Haarlem 1927.
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gestel (Herlaar ) verplaatst, in 1799 een voor het Hollandsche deel
der Hollandsche missie te Warmond 1, een voor het Utrechtsche
te 's Heerenberg 2: dat van Roermond was blijven bestaan. Na het
concordaat van 1801 werd de Baronie van Breda en het Markgraafschap van Bergen op Zoom, tot dusver onder het b.
Antwerpen, door Pius VII tot een apostolisch vicariaat verheven.
Koning L 0 d e w ij k Bon a par te (1806-10) was katholiek
en steunde voorzichtig de Katholieken: eenige kerken werden hun
teruggegeven. In 1806 kwam de schoolwet tot stand, die een halve
eeuw het onderwijs zou beheerschen. In 1810 werd Nederland bij
Frankrijk ingelijfd: de kerkelijke wetten van Frankrijk werden,
met enkele wijzigingen, ook hier van toepassing, doch stuitten op
tegenstandt vooral in Brabant. 3 De vicaris van den Bosch, van
Alphent had geweigerd het tweede huwelijk van Napoleon als
wettig te erkennen en openbare gebeden voor hem te laten verrichten: 14 April 1810 werd hij naar Vincennes gevoerd: aan
kapelaan de Wijs had hij heimelijk zijn rechtsmacht overgedragen,
die werd uitgeoefend door A n t. van G i I s, president van het
seminarie, vroeger professor te Leuven, een zeer hoogstaand en
invloedrijk man, en Moser, professor van het seminarie. 26 April
voerde Napoleon, zonder den Paus te erkennen, een nieuwe
kerkelijke regeling in: Oost-Brabant werd het bisdom den Bosch,
het vicariaat Breda werd bij Mechelen gevoegd: tot bisschop van
den Bosch werd benoemd de Antwerpsche pastoor van Camp, die
echter, ondanks de dreigementen van Napoleon bij zijn bezoek
aan ons land, door de geestelijkheid en de overgroote meerderheid
der bevolking niet erkend werd: ook van Gils en Moser werden
naar Frankrijk gevoerd (1812).
20. Op het congres van Weenen (Sept. 1814-Juni 1815) 4 werd
de nieuwe kaart van Europa vastgesteld. Voorzitter was Metternich, vertegenwoordiger des Pausen Consalvi, van Frankrijk
Talleyrand. De Paus ontving zijn staten terug, behalve Avignon,
Venaissin en een deel van Ferrara. Italië kwam voor het grootste
deel onder zijn vroegere vorsten terug. Het Duitsche rijk werd niet
hersteld, doch in de plaats daarvan treedt de Duitsche bond,
1 J. v. d. L 0 0 s, Gesch. v. h. Seminarie te Warmond tot 1853, Haarlem
2 R. Sm eet s, Het Seminarie te
's Heerenberg, A. A. U. 47
1932. (1922), 1. - 3 H. A 11 a r d, Ant. van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van
zijn tijd, Den Bosch 1875. - F. Fr a n s sen, De troebelen in het Bossche
Vicariaat tijdens de overheersching van Napoleon I, B. BIjdr. 1 (1917/18), 82, 71,
354; 2 (1918/19), 12, 158, 338.
4 P. Rin ier i, Il congresso di Vienna e la Santa Sede 1814-15, T. 1904.
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bestaande uit 39 staten, onder voorzitterschap van den keizer van
Oostenrijk. Oostenrijk verkrijgt Venetië en Lombarije, Pruisen
verschillende gesaeculariseerde bisdommen. België wordt met
Nederland vereenigd. De verdeeling van Polen blijft bestaan.
Tijdens het congres verliet Napoleon Elba (26 Febr. 1815) en
had in korten tijd weer geheel Frankrijk in zijn macht. Na zijn
nederlaag werd bij den tweeden vrede van Parijs Frankrijk tot de
grenzen van 1790 teruggebracht. Het congres van Weenen
bevestigde veel onrechtvaardigheid, o.a. het verlies van een deel
der pauselijke staten, de saecularisatie in Duitschland, waartegen
kard. Consalvi protesteerde, de verbrokkeling van Italië en de
verdeeling van Polen. Alles te samen genomen had Consalvi veel
voor den H. Stoel en de Kerk in verschillende landen weten te
bereiken, wat door concordaten geregeld werd.
Na den tweeden vrede van Parijs (26 Sept. 1815) sloten
k. Frans I van Oostenrijk, czaar Alexander I van Rusland en
koning Frederik Willem III van Pruisen de zgn. Heilige alliantie.
Zij verklaren de overtuiging verkregen te hebben, dat het voor de
regeeringen noodig is de sublieme waarheden aan te nemen, die
ons geleerd worden door den eenigen godsdienst van den God~
Verlosser; daarom proclameeren zij voor het aanschijn van het
heelal hun onwrikbaar besluit om voor gedragsregel te nemen
alleen de voorschriften van den heiligen godsdienst: de wetten
van rechtvaardigheid, liefde en vrede. - Het idee was uitgegaan
van den piëtistisch aangelegden Alexander I, die onder invloed
stond van barones Knüdener. Hoewel goed bedoeld en steunende
op het besef van de noodzakelijkheid van den godsdienst, heeft de
Heilige alliantie weinig positieve resultaten bereikt: de princiepen
waren te vaag, een Christendom boven geloofsverdeeldheid.
Daarom sloot de Paus er zich niet bij aan. Bovendien wilden de
vorsten weer terugkeeren tot het oude absolutistische regiem met
al zijn gebreken en de overheersching van den godsdienst.
"Het is een onaantastbaar feit, dat het "niets vergeten en niets geleerd" het
woord blijft van alle daden der over de revolutie zegepralende machthebbers.
Bij de vorsten staat het vast, dat de revolutie niets anders is dan een misdaad
door de volken gepleegd. Zij kunnen zich niet voorstellen, dat zij, de vorsten,
zeker de helft der schuld hebben te dragen en te boeten, dat de logica der
revolutie eerder van boven, de waarheid van beneden gekomen is. De
Habsburgers, de Bourbons, de Hohenzollerns weten niet, dat Joseph II en
Lodewijk XIV en Frederik III tot de aartsrevolutionnairen behooren, dat Kaunitz,
Choiseul, Pombal, Aranda even schuldig zijn als Rousseau, Beaumarchais en
Desmoulins. In het zalig bewustzijn, dat het koningschap onschendbaar is, achten
zij de reden hunner daden onaantastbaar en meenen gerechtigd te zijn tot alles,
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wat hun goddelijke luim behaagt. Toen dan ook de revolutie in Napoleon
overwonnen was. meenden de regeeringen weer den euden weg te kunnen
betreden. weer hun kunstig regeeringsstelsel te kunnen doen herleven. Zij
begrepen niet. dat de toestanden waren veranderd; hoe de volkeren van kudden
weer tot naties waren herboren. Zij meenden de revolutie te overwinnen. door
de toestanden te doen herleven. die haar hadden begunstigd en de voorwaarden,
waaronder zij mogelijk was geworden" (Schaepman. M. en B. 11. 143).

3°. De ideeën der Fransche revolutie zijn langzamerhand in
geheel de beschaafde wereld doorgedrongen: op politiek en sociaal
gebied een steeds voortschrijdende democratiseering. op gods~
dienstig gebied vrijheid van godsdienst en dikwijls scheiding van
kerk en staat. verleeking en toename van den geest van ongeloof
(§ 206).

§ 211.

De herleving van het katholiek geloof tijdens en na de
Fransche revolutie. De Romantiek.

1°. De Societeit van Jezus 1, die in Wit~Rusland was blijven
voortbestaan, had daar vele nieuwe leden, ook buitenlanders
opgenomen. In Frankrijk hadden eenige jonge priesters de S 0 c i é t é
duS a c r é~C 0 e u r gesticht, om de traditie der Societeit voort te
zetten; in 1797 werd door Paccanari tot hetzelfde doel de
Società della fede gesticht; de meeste leden gingen in 1814
tot de herstelde orde over. De overste der Società in Frankrijk
(Pères de la fOi), Var i n, stichtte in 1800 met de H. Sop h i e
Bar a t 2 de congregatie der Dam e s duS a c r é~C 0 eu r, voor
het onderwijs der vrouwelijke jeugd, en stond de Z 1. J u I i e
Bi 11 i art 3 bij in de stichting van het Ins t it u t deN 0 t r e~
Dam e, tot hetzelfde doel (1801-04).
Een vroegere Jezuiet, Delpuits, stichtte in 1801 een congregatie
voor leeken, die veel goeds tot stand bracht. Door de bulle Sollicitudo
omnium Ecclesiarum (1814) herstelde P. Pius VII de SOcieteit, die
spoedig een nieuw bloeitijdperk inging, vooral onder het generalaat
1 J. B urn i c h 0 n, La Compagnie de Jésus en France 1814-1914, I-IV,
P. 1914-22. - A. M 0 n t i, La Compagnia di Gesû nel territorio della provincia
Torinese V. La provincia dispersa erestabilita, Chieri 1920. - P. La n z a. La
C. di G. in Sicilia e i1 primo secoIo del suo rinascimento. Palermo 1914. - O.
P f ü I f, Die Anfänge der deutschen Provinz der neu enstandenen Gesellschaft
Jesu und ihr Wirken in der Schweiz 1805----47, Fr. 1922. - 2 Hei mb u c her
lIl. Biogr.: L. Baunard, 2 v. P. 81925; G. de Grandmaison. L. S.
"1925; P. von Keppler, Fr. i. B. 21925. - 3Heimbucher lIl. Biogr.:
B. C har I ier. P. 1888; B. Are n s. Fr. i. B. 21908 (Neder!. vert. Utr.~Nijm.
1922).
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van den Amsterdammer Joan. Roothaan 1, in Wit~Rusland
ingetreden.
2°. In 1801, terzelfdertijd dat het Te Deum werd gezongen om
de sluiting van het concordaat te vieren, verscheen Le génie du
Christianisme ou Beautés de la religion Chrétienne (5 dl.) van den
vicomte de Chateaubriand. 2
Hij had het geloof verloren, doch de droefheid over den dood zijner moeder
had hem tot God teruggevoerd. Hij wil aantoonen, dat ..van alle godsdiensten
het Christendom de meeste poëzie bevat, het meest menschelijk is, het meest
gunstig voor de vrijheid, de kunst en letteren; dat niets meer goddelijk is dan
zijn moraal, niets aantrekkelijker en statiger dan zijn dogma's, zijn leer en zijn
eeredienst" (Introduction) . Het boek had een geweldig succes. Theologisch en
wijsgeerig staat het niet sterk; de schrijver wil meer ontroeren dan bewijzen; meer
dan op het verstand werkt hij op gemoed en verbeelding. Doch hij bezingt met
onvergelijkelijke betoovering de schoonheid en de poëzie van het Christendom.
HIJ laat het verleden leven en wekt herinneringen op in harten, waarin het
geloof bijna gestorven was. Aan een generatie, die verachtelijk op het Christendom
had neergezien, toont hij zijn grootheid. HIJ is beïnvloed door Rousseau, wiens
stijl hij evenaart en is verwant aan de romantiek; het vage religieuse sentiment,
dat Rousseau had opgewekt, orienteert hij naar het Christendom: dit is de
godsdienst, die het hart bevredigt. - In het laatste hoofdstuk geeft hij het plan
aan voor een apologie van het Christendom, in zoover dit beantwoordt aan de
idee van vrijheid en deze bevorderd heeft Nog lang zal deze tendenz in de
apologie nawerken.

Solieder, op philosophische gronden opgebouwd, waren de
apologieën van de Bonald (§ 221, 1°) en van Josef de Maistre
(1754-1821) 3, een Savooysch edelman, langen tijd gezant van
den koning van Sardinië bij czaar Alexander 1 van Rusland (Con~
sidérations sur la F rance, 1796; Du pape, 1819; De r église
gallicane, 1821, Les soirées de St. Petersbourg, 1821).
HIJ toont aan, dat de godsdienstige waarheden sociale waarheden zijn, ..wetten
voor de wereld"; dat staat en maatschappij zonder godsdienst niet kunnen bestaan.
In de 18e eeuw was men veelal ook daarvan wel overtuigd; toen was het
echter abstracte theorie; de revolutie had de waarheid ervan bewezen en de
Maistre toont aan, dat die godsdienst alleen de katholieke is. HIJ acht de
monarchie noodzakelijk; de mensch, die tegelijk een zedelijk en een bedorven
wezen is, moet noodzakelijk worden bestuurd; de revolutie, die door het algemeene
kiesrecht wilde, dat de menschen zich zelf zouden besturen, is essentieel verkeerd,
..satanique dans son essence". Zoo heeft hij de tendenz, de revolutie vooral te
veroordeelen, omdat zij de sociale orde veranderde. Overigens heeft hij met zijn
diepe religieusiteit en eerlijke overtuiging, zijn gedachtenrIjkdom en geestvollen,
in den vorm soms overdreven stijl, een heiIzamen invloed uitgeoefend. Welsprekend en krachtig verdedigt hij het primaat en de onfeilbaarheid des Pausen
en bestrijdt hij het Gallicanisme.
1 P. A I b ers, De Hoogeerw. P. Joan. Phil. Roothaan. XXI generaal der
S. v. J. en de voornaamste lotgevallen zijner orde, 2 dl. Den Haag 1912 (Dultsche
bew. door A. Ne u, Fr. 1928). - L. de Jon g e, P. Roothaan, Stud. 109 (1928).
2 P. Mor e a u, Chateaubriand, P. 1927. V. G I r a u d, Le christianisme de
Ch.• 2 v. P. 1925/28. - 3 C. Lecigne, J. d. M., P. 1921. - G. Goyau,
La pensée réligieuse de J. d. M .• P. 1921.
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§ 211. De herleving van het geloof na de Fransche revolutie
3°. Hoe groot de verwarring in Duitschland look was en hoe
sterk de Aufklärung er onder de katholieke intellectueelen, geeste..
lijken en leeken, was doorgedrongen, er waren middelpunten van
geestelijk leven, vanwaar de herleving uit zou gaan. Te Munster
had Fr a n s vo n F ü r sten b erg (1729-1810), minister en
later vicarisgeneraal van den vorst..bisschop, op voortreffelijke
wijze het land bestuurd en het onderwijs georganiseerd: hij stichtte
een gymnasium, een universiteit en een kweekschool voor onder..
wijzers, aan wier hoofd hij Overberg (1754-1826) stelde, een
vroom priester en groot paedagoog, samensteller van een bekenden
catechismus. Te Munster woonde ook sedert 1779 de zeer begaafde
vorstin A mal i e v 0 n Ga 11 i t zin 2, dochter van den pruisischen
veldmaarschalk von Schmettau, echtgenoote van vorst Gallitzin,
Russisch gezant in den Haag (t 1806). Haar moeder was katho..
liek: Amalie had echter het geloof verloren: na haar bekeering
verzamelde zij een kring van ijverige Katholieken en bekeerlingen
om zich heen, tot welken o.a. ook graaf Fred. Leop. zu Stolberg S
behoorde (1750-1819). Hij was de afstammeling van een der
oudste geslachten, in zijn vaderland algemeen bekend als uit..
stekend prozaschrijver en begaafd dichter, de vriend van Goethe
en Klopstock. "Na een zevenjarig onderzoek, na ernstige over..
weging onder dagelijksche aanroeping van den Geest der waarheid
en niet zonder strijd van velerlei aard", ging hij met zijn huisgezin
tot de Kerk over (1800). Zijn ambt van regeeringspresident legde
hij neer om zich te wijden aan de verdediging en verheerlijking
van de Kerk. Zijn Geschichte der Religion J. Christi (15Bde, tot
430: I-IV Oude Test.) beantwoordt niet aan de hoogste eischen
der critiek, doch is met talent geschreven en van een diep
religieusen geest bezield, zoodat zij een heilzamen invloed uit..
oefende.
In Zuid..Duitschland werkte met zegenrijk gevolg Joh. Michael
Sailer (1751-1832)4, lid der Jezuietenorde, na haar opheffing
saeculier priester, professor aan verschillende universiteiten, van
1800-21 te Landshut in de pastoraaltheologie, 1822 coadjutor.
1829 b. van Regensburg. Hij was een gemoedvolle, sympathieke
persoonlijkheid, van stichtenden levenswandel, hoog in aanzien
bij Katholieken en Protestanten, van wie hij velen tot de Kerk
1 Go y a u, L'Allemagne rel. I. 2 J. Ga 11 a n d, Die Fürstin A. v. G. u.
ihre Freunde, Keulen 1880. - 3 J. Jan s sen, Fr. L. Graf zu Stolberg, Fr. 41916.
- 4 G. Aichinger, J. M. S.• Fr. 1865. - Ph. Klotz. J. M. S. als
Moralphilosoph, Pdb. 1909. - J. Diebolt. La théol. morale en Allemagne
1750-1850, Straatsb. 1926. 185 vlg.
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terugvoerde. Geheel zijn leven was gewijd aan de opwekking van
den door Aufklärung en indifferentisme zoo verzwakten christe~
lijken geest onder priesters en geloovigen; zijn vrome, practische,
populaire godsdienstige en ascetische geschriften werden veel
gelezen en vertaald (ook in het Nederlandsch). Hij is niet altijd
scherp en juist in zijn theologische opvattingen, een gevolg van
de gebrekkige theologische vorming in dien tijd en van zijn
irenische tendenzen ; ook stond hij een tijd lang in relatie met
Boos en andere aanhangers van een valsche mystieke richting, die
later tot het Duitsch~Katholicisme leidde. Daarom wekte zijn
orthodoxie bedenking o.a. bij S. CIemens Hoffbauer en te Rome,
dat jaren lang zijn benoeming tot bisschop tegenhield. Ofschoon
hij niet geheel vrij uitging, staan zijn goede trouwen de eerlijkheid
zijner bedoelingen boven allen twijfel.
Van grooten invloed, ook op het godsdienstig leven, was de
Romantiek 1.
Zij is een geestelijke strooming. die tegen het einde der 18e eeuw ontstond
als een reactie zoowel tegen het nuchtere. doodende van de Aufklärung. voor
wie het verstand bijna het eenige vermogen was en die alleen datgene van
waarde achtte. waarvan het verstand het nut begrijpen kan. als tegen het
klassicisme. dat de Grieksche kunst en geest tot den eenigen maatstaf van het
schoone en ware nam (Goethe). De romantiek zocht liefde. geestdrift. idealen:
bevrediging niet alleen van het verstand. doch ook van gevoel en verbeelding.
Zij heeft een dikwijls niet juist omschreven verlangen naar het onbewuste. naar
het eeuwige. oneindige en bovenzinnelijke: zij zoekt naar symbolen om het
uit te drukken: en streeft daarom naar een allesomvattende eenheid. Zij heeft
zin voor het verleden en de traditie. wat de Aufklärung geheel ontbrak. Het
eerst openbaart zij zich op het gebied van poëzie en kunst: later beïnvloedt zij de
philosophie. de geschiedenis en het godsdienstig leven. In Duitschland treedt haar
karakter het eerst duidelijk op den voorgrond en daar vindt zij de eerste
theoretische verdedigers. doch later oefent zij ook in andere landen een diepen
invloed uit. In Frankrijk vindt men karakteristieke trekken bij Rousseau en vooral
bij Chateaubriand: later behooren tot de romantiek de Lamennais. de Musset,
Victor Hugo. Lamartine. In Engeland Walter Scot en Byron. in Italië Manzoni:
(in ons land § 217. 3
Zij is geen specifiek katholieke beweging : verschillende
romantici hadden zelfs anti-katholieke tendenzen. Ook heeft zij haar schaduwzijden: zij is sterk subjectivistisch en met haar gevoel. sentimentalisme en vaag
verlangen naar het oneindige heeft zij sommigen tot mysticisme gevoerd. Toch
0

) • -

1 R. H a y m. Die romantische Schule in Deutschland. B. 5 1928. R. H u c h.
Blütezeit der Romantik. Lz. 11 1920. - A. S t 0 c kma n n. Die deutsche
Romantik. Ihre Wesenszüge u. ihre ersten Vertreter. Fr. i. B. 1921 : Die jüngere
R. (Brentano. Arnim. Bettina. Görris). Mn. 1923. - Ph. F u n k. Von der
Aufklärung zur Romantik. Studien zur Vorgeschichte der Münchner Romantik,
Mn. 1925. - E. C a 11 man n. Die Frankfurter Romantik. Pdb. 1930. Go y a u. L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme I. - G. B rom. Barok en
Romantiek. 1923: Romantiek en Katholicisme in Nederland. 2 dl. Gron.-Den
Haag. 1926. - H. Bremond. Pour Ie Romantisme. P. 1925. - A. Viatte.
Les interpretations du catholicisme chez les romantiques. P. 1927. - M.
Sou r i a u. Histoire du romantisme en France. 2 v. P. 1927.
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§ 211. De Romantiek.
is zij de katholieke Kerk in vele opzichten ten goede gekomen. ZIJ zocht voedsel

voor het gemoed, wendde zich af van de klassieke oudheid en ging derhalve
vanzelf terug tot de Middeleeuwen, met haar gemoedrijke en echt nationale kunst;
het oplevend nationale gevoel tijdens de bevrijdingsoorlogen werkte machtig in
deze richting mede. Doch in de Middeleeuwen had de Kerk het cultuurleven in
al zijn schakeeringen beheerscht en haar veredelende kracht getoond. Zoo riep
de romantiek het beeld der Kerk terug voor de oogen eener generatie, bij wie
de godsdienst in minachting gekomen was. Verschillende romantid keerden tot
de Kerk terug of betuigden haar diepe vereering. - In de bouwkunst openbaart
de romantiek zich in de herleving van den romaansehen en vooral den gothieken
stijl, in het bewaren en restaureeren van oude monumenten.

De reactie tegen het klassicisme uitte zich het eerst in de schoone
kunsten. Jonge kunstenaars zochten inspiratie in oude kerken en
kloosters: vooral Rome oefende een groote aantrekkingskracht
uit, ook op Protestanten. Zoo wordt Rome een centrum van groote
Duitsche kunstenaars: zij leefden als kluizenaars te samen en
ontvingen den spotnaam Nazareërs (Cornelius en de bekeerlingen
Overbeck, Winkelmann, Achtermann e.a.). Hun program werd
ontwikkeld door den katholiceerenden Wa c ken r 0 der:
"Her~ensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders" ( 1797).
Een van de leiders der romantiek en haar wijsgeerige verdediger is
Friedrich von Schlege1 (1772-1829)1, prof. te Jena, later in
Weenen, een groot aestheticus, literair~historicus en taalvorscher
(Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1829): in 1808
ging hij met zijn echtgenoote Dorothea Veith tot de katholieke kerk
over: zijn broeder August bleef katholiceerend. De dichter
Zacharias Werner (1768-1823) werd na zijn bekeering
priester: hij was een geweldige redenaar, die preekte voor de
diplomaten en geleerden op het Congres van Weenen. Met deze
en andere bekeerlingen stond in relatie de H. Clemens Maria
Hoffbauer (1751-1820)2, de eerste Duitsche Redemptorist, die na
St. Alphonsus de grootste uitbreiding aan de Congregatie gaf. Hij
was te Rome ingetreden, werd in 1786 naar Warschau gezonden
en stichtte in Polen, Zuid~Duitschland en Zwitserland talrijke
huizen. In 1808 tijdens de Fransche overheersching uit Warschau
verdreven, ging hij naar Weenen, waar hij uiterst zegenrijk werkte
1 D. Ros ent h a I, KonvertitenbUder aus dem 19. Jahrh. I, Rgb. 81889. J. Rou g e, Frédéric Schl. et la genèse du romantisme allemand, P. 1904. C. End ers, F. Schlegel, Lz. 1913. - H. Fin k e, Ueber Fr. u. D. Schlegel,
Keulen 1918; Ueber Fr. Schl., Fr. 1919. - B. v. Wie s e, Fr. Schl., B. 1927. F. I mIe, Fr. v. Schl:s Entwicklung von Kant zum Katholizismus, Pdb. 1927. 2 Biogr.: A. InnerkofIer, Rgb. 21913; J. Hofer, Fr. 1921 (Ned. vert.
door J. de Bont); G. Lasillier, P. 1909; J. Jansen, Nijm. 1917. M. S c h wei t z e r, Kirchliche Romantik. Die Einwirkung des hl. Kl. M.
Hoffbauer auf das Geistesleben in Wien, H. J. G. 48 (1928) 389.
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als predikant, biechtvader, organisator van katholiek leven, onder
alle standen, Katholieken en Protestanten.
T ot de jongere romantiek behooren de groote katholieke dichter
Eichendorff (1788-1857), Clemens Brentano en Josef GÖrres.
Clemens Brentano (1778-1842)1, een beroemde dichter en ver~
zamelaar van Duitsche volksliederen, stamde uit een bekende
katholieke familie te Frankfort ; jarenlang leidde hij een lichtzinnig
leven en verwaarloosde zijn godsdienstige plichten. Onder invloed
van Sailer en van de gevoelvolle dichteres Louise Hensel, die zelf
later zich bekeerde, kwam hij tot het geloof terug.
In 1817 bezocht hij Anna Catharina van Emmerik, een Augustijnemon, die
na de opheffing van haar klooster te Dülmen woonde, voordurend aan het ziekbed
gekluisterd en door haar verschijningen en visioenen vele menschen tot zich trok.
Wat C1emens bijzonder trof, was haar geduld In het lijden, haar eenvoud en
ongekunstelde vroomheid; hij vond te Dülmen de lang gezochte rust en vrede
en bleef er wonen van 1819 tot den dood van Catharina (1824). Hij teekende
haar visioenen en openbaringen op, die hij uitgaf onder den titel Das bittere
Leiden unseres Herrn J. Christus (1833) en Das Leben der hl. Jungfrau Maria.
Vooral het eerste werk had een ongehoord succes en werd in bijna alle levende
talen overgebracht; aesthetisch is het buitengewoon mooi; alles leeft en maakt op
een godsdienstig gemoed diepen Indruk. Onopgelost is de quaestie, of de
visioenen van Catharina van bovennatuurlijken oorsprong zijn of slechts vrome
beschouwingen; het schijnt wel zeker, dat C1emens in zijn aanteekenlngen
onbetrouwbaar is 2.

De meest universeele geest der romantiek is Joseph von Görres 3
(1776-1848), een geweldige volksman en redenaar, die zijn
vaderland tot geestdrift opwekte in den strijd tegen vreemde over~
heersching, een geleerde met een geniaal intuïtie~ en combinatie~
vermogen, een man van zeldzame onbaatzuchtigheid, een overtuigd
Katholiek, die zijn machtige stem verhief als de Kerk onrecht werd
aangedaan. "In den woeligen tijd der revolutionnaire bewegingen
had hij het geloof zijner kindsheid verloren. Met al de geestdrift
der jeugd had hij zich geworpen in de groote revolutionnaire
beweging om de vrijheid te veroveren op de tyrannie der vorsten.
Frankrijk was zijn ideaal, omdat Frankrijk het eerst voor de
vrijheid had gestreden. Hij richtte een eigen weekblad op om voor
de vrijheidsideeën te kampen. Doch spoedig zou de ontgoocheling
1 J. Diel u. W. Kreiten, Cl. Brentano, 2 Bde Fr .1877. 2 W.
H ü m p f n er, Cl. Brentanos Glaubwürdigkeit; Tagebuch des Dr. Wesener;
Akten der kirchlichen Untersuchung über A. K. E., Würwurg 1923, 1926, 1929.
- A. S toe kma n n, Der heutige Stand der Anna Katharina Emmerich~
Forschung, St. d. Z.1l9 (1930),292. - S}. Sepp, Görres, B. 1896. Verdere
lit. bij St 0 c kma n n. - M. B ü c h n e r, J. V. G. in Vergangenheit u. Gegenwart,
Mn. 1927. - H. Sc h a e p man, Menschen en boeken U, 134. - J. M ö 11 e r,
J. v. G. en de revolutie, De Kath. 154 (1918), 329; J. v. G. en de romantiek,
155 (1919), 273; 156 (1919), 148.
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volgen. Napoleon, de verdrukker van het Duitsche vaderland, was
grooter despoot dan de vorsten, die de revolutie had verdreven.
In 1814 verscheen zijn Rheinische Mercur. een om den anderen
dag verschijnend blad. Het bezielde de bevolking in den strijd tegen
de Fransche dwingelandij. Vier volkeren hadden de wapenen tegen
Napoleon opgenomen; het blad van Görres noemde Napoleon de
vijfde mogendheid. In de stormen dier dagen werd Görres tot het
oude huis teruggevoerd. De eeuwige strijd tusschen de werkelijk~
heid en het ideaal deed hem beseffen, dat toch ergens hier op aarde
een verzoening moest gevonden worden, deed hem die eindelijk
vinden bij de dochter Gods, de moeder der menschen, de katholieke
kerk. Bovendien: onder de machten, die den despoot Napoleon
met de meeste waardigheid en de meeste kracht hun hulde
weigerden, stond op de eerste plaats de Paus. Ook later zag hij in,
dat geen staatsorde zonder godsdienst en geen godsdienst zonder
kerk kan bestaan" (Schaepman; verder § 216, A.).
4°. In verbinding met de romantiek ontwikkelde zich in Duitsch~
land ook het idealisme 1, waarvan Fichte (1762-1814) 2, Schelling
(1775-1854)3, en vooral Hegel (1770-1831)4 de groote en zeer
invloedrijke vertegenwoordigers zijn. Zij bouwen voort op Kant,
wiens leer zij trachtten te verbeteren. Kant wilde geen systeem
van metaphysiek opbouwen, alleen een methode geven: de grenzen
der reëele kennis vaststellen en een leer over de transcendente
ideeën opstellen (critisch idealisme). De drie bovengenoemden
trachtten een systeem van idealistische metaphysiek op te bouwen
(constructief idealisme). Kant had een realistisch element erkend:
Das Ding an sich, dat op ons inwerkt, doch voor ons geheel onken~
baar is; daarin ligt een zekere contradictie. Zij ontkennen het
bestaan van Das Ding an sich: wij bouwen al onze kennis geheel
uit ons zelven op. De wereld is een "System der Vernunft",
een noodzakelijk product van onzen geest, in monistischen,
pantheistischen zin opgevat. Denken en zijn is een en hetzelfde;
1 A eng ene n t ; S t ö c k I - Wei n g ä r t n er; K I i m keIl; U e b e r w e gO est e r rei c h, IV; § 201. - M. Et t I i n g e r, Gesch. der Phi!. von der
Romantik bis zur Gegenwart, K. 1924. - 2 Werke, 8 Bde B. 1845-46. E. H i r s c h, Fichtes Religionsphilosophie, Gött. 1914. - N. Har t man n,
Die Phi!. des deutschen Idealismus I. Fichte, Schelling und die Romantik, B. 1923.
3 Werke, 14 Bde Stuttgart 1856 vlg. Th. Hop p e, Die Philosophie
Sch:s u. ihr VerhäItnis zum Christentum, Rostock 1875. - E. B r é h ier,
Schelling, P. 1912. - H. Knittermeyer, Sch. und die romantische Schule,
Mn. 1929. - 4 Werke, 19 Bde B. 1887. - G. Las s 0 n, Hege!. Ein Ueberblick
über seine Gedankenwelt, Stuttgart 1906. - K. Fis c her, Hegels Leben, Werke
u. Lehre, Heidelberg 2 1911. - J. L ö wen s t e i n, Hegels Staatsidee, B. 1927.
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al het logische is ontologisch en al het ontologische logisch. AI het
werkelijke moet uit een hoogste princiep worden afgeleid, uit het
absolute. Dit absolute is bij Fichte het absolute Ik, bij Schelling de
indifferente identiteit van het reëele en het ideëele, bij Hegel de
absolute Idee (absoluut idealisme, logisch idealisme of panlogisme ) .
Volgens Hegel is het eenige werkelijk bestaande niet het bijzondere, doch
alleen het algemeene ; dit alleen is denkbaar, bestaat als begrip; daar denken
en zijn hetzelfde is, is het zijn, het algemeene, zelf denken, begrip. Daar al
het werkelijke op het begrip teruggaat, is het begrip, de idee, ook het absolute.
het goddelijke (pantheïsme). De wereld is een logische ontwikkeling van de idee.
Men kan de idee. den absoluten geest. beschouwen a. in zich zelf; b. zooals
hij naar buiten treedt in de natuur; c. zooals hij tot het volle bewustzijn komt in
de rede. in den mensch. Deze laatste beschouwing. de philosophie van den geest.
is de voornaamste taak. De idee. de geest is subjectief in het individu. objectief in
de maatschappij. absoluut in kunst. godsdienst en wetenschap. De staat is de
hoogste ontwikkeling van den objectieven geest; hij is de werkelijkheid der
zedelijke idee. de substantieele algemeene wil. de werkelijke. "der präsente Gott" ;
hij heeft zijn doel in zich zelf en heeft het hoogste recht over de individuen.
Het volk als staat is de absolute macht op aarde; alles moet zich daarnaar
schikken. - De philosophie der geschiedenis beschouwt de geheeIe ontwikkeling
van den objectieven geest in den loop der tijden; de gebeurtenissen zijn een
innerlijk noodzakelijke ontvouwing van den objectieven geest. De godsdienst is
het bewustzijn der menschen van God als den absoluten geest en het bewustzijn
Gods van zich zelf als den absoluten geest in den mensch. - Hegel heeft in de
50er jaren. vooral in Duitschland. een grooten invloed uitgeoefend op de staatsleer
(absolutisme). de geschiedenisphilosophie, de ontwikkelingsgedachte. ook op de
protestantsche theologie.

De groote protestantsche religieuse vertegenwoordiger der
romantiek is Frederik Schleiermacher (1768-1834)1. predikant en
later professor te Berlijn (Reden über die Religion, 1799; Der
christl. Glaube nach den Grundsätzen der evang. Kirche, 1821).
Hij studeerde bij de Herrnhutters ; behalve door hun Piëtisme is hij beïnvloed
door Schelling, wiens identiteitssysteem hij een religieuse richting gaf: God. de
oneindige. is de eenheid van het wereldgehee!. De godsdienst is gescheiden
van metaphysiek en moraal; hij is geen systeem van waarheden. doch "Sinn und
Geschmack rur das Unendliche". voortkomend uit gevoel en verbeelding ; vroom~
heid is afhankelijkheidsgevoel ten opzichte van het oneindige. Daar dit gevoel
naar individuen en volkeren verschillend is. zijn er verschillende godsdiensten;
het wordt het best uitgedrukt in het Christendom. dat de verlossingsbehoefte des
menschen zoo goed weergeeft; men wordt zich daarvan bewust. door zich
met vertrouwen te geven aan de gemeente van Christus. De dogma's zijn slechts
de uitdrukking van vrome gemoedstoestanden en dus veranderlijk; de theologie is
een historisch vak. - Schleiermacher heeft een grooten invloed uitgeoefend op de
religieuse. ondogmatische stroomingen in het Protestantisme; ook op de opvatting.
dat het irrationeele de bron en het eigenlijke terrein is van het religieuse leven.
1 Werke. B. 1835-64. H. S ü ski n d. Christentum und Geschichte bei SchI..
Tüb. 1911. - E. Cr a m a u s s e I. La phil. rel. de Sch!.. P. 1909. - J.
Wen d I a n d. Die religiöse Entwicklung Schl.'s. 1915. - F. Ka tt e n bus c h.
Die deutsche ev. Theo!. seit Sch!.. 1926.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

DE PONTIFICATEN VAN LEO XII, PlUS VIII,
GREGORIUS XVI EN PlUS IX (1823-1878).

§ 212. Stroomingen in het geestelijk en maatschappelijk leven.
In de 1ge eeuw hebben zich de tendenzen der 18e steeds verder
en in breedere kringen ontwikkeld: de rede is de hoogste en
eenige maatstaf in alle vragen van kennis en leven (rationalisme
en naturalisme); zij is autonoom en neemt niets aan van buiten af.
op gezag, doch alleen, wat zij zelf inziet. Dit leidt noodzakelijk tot
het uiterste individualisme: ieder doet, wat hij persoonlijk meent,
dat goed is en laat zich niet door een gezag leiden; verder tot
subjectivisme: alles, ook de waarheid, heeft slechts een persoon~
lijke, geen objectieve waarde. Deze tendenzen openbaren zich
zoowel op het gebied der wijsbegeerte als van het leven (§ 206).
10 • Op het gebied der wijsbegeerte 1 kan men twee groote
richtingen onderscheiden: a. een verdere ontwikkeling van het
Kantianisme en idealisme; b. sedert het midden der 1ge eeuw een
reactie tegen de transcendentale speculatie in het materialisme en
positivisme, terwijl tegen het einde der eeuw een anti~intellec~
tualistische strooming opkomt met het intuïtionisme en vitalisme
(§ 227).
a. Kant, Fichte, Schelling, Hegel waren In Duitschland jarenlang de alles
beheerschende grootheden, van wier idealisme men uitgaat om het te verbeteren
of te bestrijden. Krause (1781-1832) ontwikkelde de panentheistische elementen
van het idealisme, Schleiermacher de godsdienstphilosophie (§ 211 ) , Arthur
Schopenhauer (1788-1860) 2 een pessimistisch voluntarisme. Hij erkent "Das
Ding an sich" van Kant als werkelijk bestaande; het is volgens hem de Wil,
een vaag, onbewust streven, dat geheel de natuur bezielt en In den mensch
tot bewustzijn komt. Deze oerwil is de grond en de kern van alle werkelijkheid,
het wezen van het Absolute (Die Welt als Wille und VOl'stellung; 1819). Zijn
opvatting van de wereld is onder Invloed der Indische philosophie zeer pessi~
mistisch: er is veel meer lijden dan geluk; alles wordt beheerscht door een
eeuwig streven zonder bevrediging ; verlossing is alleen mogelijk door volkomen
..Verneinung des Willens zum Leben" In het Nirwana; hij bestrijdt Theïsme en
1 A eng ene n t; S t ö c k I ~ Wei n g art en; Klim keIl; U e b e r w e gOesterreich IV, V. - O. Wtllmann, Gesch. des Idealismus lIl, 21907.
- J. Bie ren s de H a a n, De strijd tusschen idealisme en naturalisme in de
1ge eeuw, Haarlem 1929. Th. Zie g Ier, Die geistigen u. sozialen
Strömungen des 19. Jhs., B. 71921. - 2 Sämtliche Werke, hrg. v. P. De u s sen,
I-XII, Mn. 1911 vlg. - J. V 0 I kei t, A. Seh., selne Persönlichkelt, s. Lehre,
s. Glaube, Stuttg. 31907. - Th. Ruyssen, Sch., P. 1911.
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Christendom. Het voluntarisme en pessimisme heeft een tijd lang veel invloed
uitgeoefend. - E. von Hartmann 1 (1842-1906; Philosophie des Unbe~
wussten, 1869) hield vast aan Schopenhauer's pessimisme en voluntarisme, doch
naast den onbewusten oerwil neemt hij ook aan het bestaan der Idee; hij is
zeer anti~christelijk.
Anderen werkten het Kantianisme om in realistischen zin; zij behielden het
..Ding an sich" als een realiteit, als iets, wat onze kennis determineert en kenbaar
is: Herbart (1776--1841), tevens een invloedrijk paedagoog, Fries (1773-1843),
Pechner (1801-1887), de vader dermodeme psych~physica, Lot%e (1817-1881),
die door Ritschl grooten invloed heeft uitgeoefend op de protestantsche liberale
theologie. De waarheid bestaat niet in de afbeelding van de werkelijkheid, doch
is het ontsluiten van den zin der wereld. Godsdienstige waarheden zijn geen
stellingen, die met bewijzen kunnen worden vastgesteld, doch de overtuiging
van haar waarheid is het werk van den wil (onder invloed van de praktische
Vemunft van Kant) . Er bestaat onderscheid tusschen de waarheid van een
kennis en haar waarde (Wert); een gedachte kan haar ..waarde" hebben en
in dezen zin waarheid, zonder dat van de logische waarheid iets vastgesteld
kan worden. - W. Wundt (1832-1920) werkte de psych~physica van
Pechner verder uit; hij is ook bekend als ethicus en volkeren~psycholoog.

b. Het idealisme is een aprioristische ideeënconstructie, die niet
op experimenteel onderzoek berust en daarom buiten de werkelijkheid staat; zoo moest het noodzakelijk een reactie opwekken:
materialisme en positivisme, die in een ander uiterste vallen. Ook
de ontwikkeling van de natuurwetenschap heeft in hooge mate er
toe bijgedragen, deze stroomingen te verbreiden. Terwijl echter
het constructieve idealisme nog een God aanneemt, zij het ook in
pantheistischen zin, in het Absolute de bekroning ziet van geheel
het systeem, het heelal zich uit het Absolute laat ontwikkelen,
erkennen de beide andere systemen geen godheid of ontkennen
positief haar bestaan. Het idealisme ziet de realiteit in een geeste~
lijke, de beide andere systemen alleen in de zichtbare wereld en
zijn daarop geheel gericht. Het materialisme, omstreeks het midden
der 1ge eeuw vooral in de kringen van natuurkundigen en half~
ontwikkelden zeer verbreid, heeft in zijn krassen vorm tegen het
einde dier eeuw aan invloed verloren.
Het materialisme 2 is dikwijls een oppervlakkig vernis van quasi geleerdheid,
zonder diepere belangstelling voor het wezen der dingen; het wetenschappelijk
materialisme wil echter een metaphysiek zijn: het ontkent iedere geestelijke
substantie en meent, dat er niets dan stof bestaat; alles, ook zielkundige
processen, wordt verklaard als een werking van mechanische krachten. Het
sluit een God of absoluut uit (atheïstisch materialisme) of identificeert Hem met
het heelal (materialistisch pantheisme of monisme). In Duitschland ontwikkelde
het materialisme zich gedeeltelijk uit het Hegelianisme (de school der links~
Hegelianen). Het absolute idealisme van Hegel identificeert het denken en het
1 J. St effe s, E. v. H.'s Religionsphilosophie des Unbewussten, Mergentheim
1921. - 2 Fr. La n g e, Gesch. des Materialismus, 2 Bde Lz. 91926. - Fr.
Klim k e, Der deutsche Materialismusstreit im 19. Jahrh., Hamm 1907.
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zijn, de idee en de stoffelijke wereld. Hegel legt den nadruk op de idee: alles
is ontwikkeling van de Idee; het materialisme op het stoffelijke: het stoffelijke
heelal is het eenige reëele; God is niet reëel, hoogstens een concept, dat het
heelal in een begrip samenvat. Het eerst is deze ontwikkeling in atheistischen zin
voltrokken door Feuerbach (1804-72) en den lateren Friedrich Strauss
(1808--74; Der alter u. neuer Glaube: de wereld is een zuiver mechanisch
heelal zonder finaliteit; gevoelens en gedachten zijn bewegingen der stof; de
godsdienst bestaat in het zich voelen als deel van het heelal en de vervulling
der plichten jegens de menschheid). In zijn meest krassen vorm (onafhankelijk
van Hegel) is het verkondigd door Karl Vogt (1817-95), Büchner (1824-99,
Kraft u. Stoft), Moleschott (1822-93). - Ook de criminalistische school van
den Italiaan Lombroso (1836-1906) berust op het materialisme: de mensch heeft
geen vrijen wil ; de misdadigers zijn meer zieken dan slechte menschen.
Op Hegel en Feuerbach steunt eveneens het economisch materialisme of
wetenschappelijk socialisme 1. De bodem voor het sodalisme werd bereid in den
na.Napoleontischen tijd met de opkomst van de grootindustrie en het kapitalisme
in verband met den liberalen geest (2°). De arbeidersbeweging kwam het eerst op
in Engeland (Trade linians; 40er jaren). De sodalistische theorieën van de eerste
helft der 1ge eeuw zijn meest van Franschen oorsprong. Graaf Henri de Saint~
Simon (1760-1825) wilde den sodalen toestand der lagere klassen verbeteren
door een sentimenteele. religieus getinte philantropie. Zijn leerlingen (Saint~
Simonniens; Enfantin) stichtten fantastisch opgebouwde communistische
vereenigingen. Louis Blanc organiseerde een politiek sodalisme ; in Juni 1848
wilde hij zich met behulp van demagogen in het bezit der staatsmacht stellen,
doch de communistische opstand werd spoedig onderdrukt. Van Jos. Proudhon
(1809-65) is de leuze: La proprieté c'est Ie vol, d.w.z. niet iedere eigendom,
doch slechts die, welke door den arbeid van anderen verkregen wordt. Hij is
anarchist. R. Owen (1771-1858) stichtte in Amerika en Engeland communistische
kolonies. die echter spoedig weer ten gronde gingen.
Doch de vader van het zg. wetenschappelijk sodalisme. waarop alle vormen
van het moderne socialisme en communisme min of meer teruggaan. is de Duitscher
Karl Marlt (1818-83), met wien Fr. Engels (1820-95) samenwerkte. Het
Marxisme berust op de materialistische geschiedbeschouwing. De eenige ware
realiteit is de assodatie van menschen en menschelijke krachten. Marx past de
methode van Hegel toe op de historische werkelijkheid en tracht de motieven
en wetten vast te stellen. die de menscheliJke werkzaamheid regelen. doch komt
tot een tegenovergesteld resultaat. Het verloop der geschiedenis wordt niet
beheerscht door ideeën. ..doch alle historische gebeurtenissen en voorstellingen.
alle politiek, wijsbegeerte, godsdienst worden verklaard uit materieele,
economische levensverhoudingen van een bepaalde periode, d.w.z. door de wijze,
waarop de menschen met de hun ten dienste staande technische middelen zich
de levensbenoodigdheden verschaffen en waarop deze producten toegekend,
verdeeld en geconsumeerd worden." De geheele geschiedenis is een onafgebroken
klassenstrijd, waarvan het doel immer is de emandpatie van de onderdrukte
klasse. De economische omstandigheden veranderen voortdurend. Door het thans
heerschende systeem van loonarbeid is de kapitalist in staat zich voortdurend
een zekere meerwaarde, onbetaaiden arbeid, toe te eigenen. Het kapitaal hoopt
zich steeds meer op in de handen van weinigen. Dit moet op den duur een
verandering tengevolge hebben in de eigendomsverhoudingen, in den ideologischen
bovenbouw, die op den economischen onderbouw berust...Die Zentralisation der
Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt,
wo sie unerträglich werden mit ihrer kapitalistischer HüIle. Sie wird gesprengt.
Die Expropriateure werden expropriiert". In plaats van de tegenwoordige maat~
1 V. Cat h rei n, Der Sozialismus, Fr. 111919 (Nederl. vert. Leiden);
Sozialismus u. Katholizismus, Pdb. 1929.
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schappij met privaateigendom komt zoodoende door noodzakelijke evolutie de
socialistische. die volkomen klassenloos is en waarin de productiemiddelen
behooren aan de gemeenschap. die de productie regelt en de opbrengst gelijkmatig
verdeelt.
De socialistische arbeidersbeweging kan dit proces verhaasten. Dit kan op
tweevoudige wijze geschieden: geweldadig. revolutionnair. doordat het proletariaat
naar de macht grijpt. de bestaande orde omverwerpt en de productiemiddelen
uit de handen der burgerij overneemt (het radicale socialisme. tegenwoordig
communisme genoemd; het bolsjewisme) of geleidelijk. doordat het proletariaat
langs parlementairen weg de politieke macht verkrijgt en de socialisatie doorvoert.
terwijl men zich voorloopig tevreden stelt de positie der arbeiders zooveel
mogelijk te verbeteren (reform~ of revisionistisch socialisme). Beide richtingen
beroepen zich en kunnen zich beroepen op Marx en Engels. die revolutionnaire en
evolutionnaire elementen hebben. welke niet harmonisch verwerkt zijn.
De socialistische arbeidersbeweging ontstond in de 40er jaren met revolution~
naire tendenzen ; in 1848 vaardigden Marx en Engels het Communistische manifest
uit. Doch eerst tegen het einde der eeuw werd het socialisme een macht (§ 227).

Volgens het positivisme is onze wetenschappelijke kennis be~
perkt tot de feiten der innerlijke en uiterlijke ervaring; wij kunnen
niets kennen. dan wat object der ervaring is. dus niet het wezen
der dingen; de mogelijkheid der metaphysiek wordt ontkend. op
een andere wijze echter als door Kant. wiens kategorieën het
bestrijdt. Het bestaan van een God wordt gewoonlijk niet direkt
geloochend. doch wij verkeeren daaromtrent in onzekerheid:
ignoramus et ignorabimus (agnosticisme). - Het positivisme is
logisch. en bij verschillenden ook historisch. een ontwikkeling van
het empirisme. Men kan een meer idealistischen vorm onder~
scheiden in den geest van Kant en een realistischen. die
gemakkelijk in scepticisme en materialisme overgaat.
De realistische vorm is vooral ontwikkeld door Auguste Comte (1798--1857 1 ;
Cours de philosophie positive). De kennis is beperkt tot de met de zintuigen
waarneembare verschijnselen. die door onveranderlijke natuurwetten geregeld
worden. welke wij met behulp der exacte wetenschappen moeten trachten te
ontdekken en tot een hoogere eenheid herleiden. In de ontwikkeling der mensch~
heid zijn drie stadiën te onderscheiden: het theologische, waarin de natuur~
verschijnselen verklaard worden uit den invloed van goddelijke krachten; het
metaphysieke, waarin dit geschiedt door ideeën (essentie, oorzaak; apriorisme);
het positivistische. waarin in de plaats van subjectieve. ideëele constructies de
observatie der feiten en het experiment komt. in plaats van de metaphysiek
de wetenschap. Het doel der wetenschap is uit de kennis der natuurwetten de
toekomstige gebeurtenissen te voorzien. om ze te beheerschen: "savoir pour
prévoir pour pouvoir". In een maatschappij is gezag noodig. waaraan men echter
alleen kan gehoorzamen uit religieuse motieven. Comte verwerpt het theïsme en
pantheïsme. als behoorende tot het theologische en metaphysieke stadium; er blijft
alleen over een godsdienst der menschheid. Comte ontwierp hiervoor een cultus
..du Grand Etre". met ceremoniën aan het Katholicisme ontleend. - Comte
heeft niet onmiddellijk. doch middellijk een zeer grooten invloed uitgeoefend o.a.
1 H. G r u b e r. A. Comte. s. Leben u. Lehre. Fr. 1889. Boy e r de
S a int e S u z a n n e. Essai sur la pensée religieuse d' A.
P. 1923.
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op Taine (1828-93; theorie du milieu: alle gebeurtenissen en instellingen
verklaren uit haar samenhang met vroegere en gelijktijdige toestanden).
Renan. enz.
Het positivisme werd in Engeland ontwikkeld door John Stuart Mill
(1806-73). doch het verkreeg vooral in verband met de biologische evolutie~
theorieën een groote verbreiding. Evolutietheorieën waren ook vroeger opgezet
o.a. door Hegel. die echter aprioristisch te werk ging; zij kregen een meer
wetenschappelijk fundament door Darwin (1809-82). Volgens diens hypothese
hebben zich alle levende wezens. ook de mensch. uit enkele organische typen.
misschien slechts ééne soort, ontwikkeld door selectie, aanpassing. strijd om
het bestaan. Sedert Darwin wordt bijna algemeen een ontwikkeling onder de
levende wezens aangenomen. ofschoon niet in deze algemeenheid en met andere
factoren. Darwin was geen godloochenaar. ofschoon hij op het einde zijns
levens een zeker agnosticisme huldigde. Huxley. Vogt, vooral Haeckel hebben
zijn hypothesen als dogma's opgesteld en tot materialisme en agnosticisme
ontwikkeld. Herbert Spencer (1820--1903)1 is een vertegenwoordiger zoowel van
het pOSitiVistische agnosticisme als van de Darwinistische ontwikkelingsleer. Een
oneindige kracht is de oorzaak der dingen. doch deze is niet kenbaar; alles wordt
door evolutie geregeld. Het bestaan van God wordt niet geloochend. doch zijn
wezen is de onkenbaarheid. De godsdienst bestaat in het erkennen van de
onmogelijkheid de eerste oorzaak te kennen; omdat alle godsdiensten dit min
of meer uitdrukken. hebben ze allen waarde, als zij slechts dogmatisme vermijden.
Ook een moraal 2 , een levensbeschouwing. heeft men willen bouwen op het
materialisme en positivisme. Volgens Feuerbach is het wezen van de natuur drift.
levensdrang en alle levensdrang is drang naar geluk: GlÜckseligkeitstrieb. Ook de
godsdienst berust op dezen drang, op egoïsme. is een product van onze wenschen.
zooals blijkt uit het geloof in een voorzienigheid. een leven hiernamaals. evenals
de zedelijkheid. die de drang is zich zelf en anderen gelukkig te maken. Mijn
geluksdrang moet echter dien van anderen erkennen en waardeeren. - Zijn
leerling M. Stirner (1806-56) heeft de radicale conclusies getrokken: berust de
zedelijkheid op den natuurlijken geluksdrang. op het egoïsme. dan is dat egoïsme
zedelijk; het behoeft niet met de belangen van anderen rekening te houden.
Altruïsme is ten slotte egoïsme. want men offert zich voor anderen op. omdat
men er zelf voldoening in vindt. - Stimer heeft vele ideeën gelanceerd. die
op geniale wijze zijn ontwikkeld door Fr. Nietzsche (1844-1900 3 ; Also sprach
Zarathustra; ]enseits von Gut und Böse). De ideeën geven geen logische
waarheid; waarheid is een fictie; datgene alleen heeft beteekenis, wat waarde
voor het leven heeft. Dwaling kan nuttiger zijn dan waarheid, als zij het leve~
doel bevordert. De eenige realiteit is het leven en het wezenlijke instinct.
waarvan geheel de zedelijke waarde afhangt, is het machtsinstinct (Wille zur
Macht); want ieder gezond wezen streeft er naar zijn krachten te ontwikkelen
en iets tot stand te brengen; daarop berust de cultuur. Goed is, wat eigen
macht, eigen leven bevordert, slecht. wat het belemmert. Zedelijkheid is de kunst
der heerschappij. Macht is de onbeperkte uitleving der eigen persoonlijkheid:
door haar heeft de mensch een heerschersnatuur (Uebermensch). Zulk een
natuur hebben echter slechts weinigen, de groote massa zijn kuddedieren en
volgen een slavenmoraal, waartoe vooral die van het Christendom behoort met
haar leer van onrecht lijden, zelfvernedering enz.
In Frankrijk ontwikkelde J. Guyau (1854-1888) een ethica, die veel aan~

10. Gaupp. H. Sp.• Stuttg. 31906. - E. Parisot, H. Sp.• P. 1911.E. T a ver n ier, La Morale et I'Esprit laïque, P. 2 (z. j.). - 3 Werke, 16 Bde
Lz. 1895-1911. - R. Richter, Fr. N. 21909. - R. Grützmacher, Fr.
N., 51919. - C h. A n die r, N" sa vie et sa pensée, 6 v. P. 1920/31. Th. Odenwald, Das Religionsproblem bei Fr. N. 1922. - G. Kröpp,
N.s Zarathustra u. die christliche Ethik. 1927.
2
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hangers vond (Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction). Voor de
moraal is niet een godsdienstige sanctie noodig met belooning en straf in het
hiernamaals. De natuurlijke levensdrang is de eenige en voldoende grondslag van
het zedelijk leven. Hij zoekt niet alleen het eigen ik te ontwikkelen, doch
streeft er ook naar vruchtbaar te zijn voor andere menschen en de samenleving.
Daartoe is geen hoogere aansporing noodig: devoir agir is niets anders dan
pouvoir agir. Door den levensdrang ten volle te volgen, beoefent men de
altruistische deugden van naastenliefde, edelmoedigheid enz.
In Engeland vereenigde Spencer het utilitarisme met het biologisch evoluti0nisme. Zelfbehoud en behoud der soort zijn het einddoel van alle handelen:
dit is goed of slecht naar gelang het wel of niet aan het einddoel is aangepast.

2°. Al de boven omschreven tendenzen : rationalisme, natura~
lisme, autonomie der rede en individualisme vormen den bodem
van het liberalisme 1, niet zoo zeer een systeem als wel een
geestelijke strooming, een mentaliteit, die in meer of mindere mate
ook in het Katholicisme en Protestantisme doordringt. Het wil
alle vragen oplossen op een rationeele wijze, d.w.z. overeen~
komstig het verstand en de aspiraties van de menschelijke natuur.
Het is rationalisme toegepast op het leven en verheft de door de
wijsbegeerte geproclameerde autonomie der rede tot een princiep
van persoonlijk handelen: ieder moet in volkomen autonomie,
onafhankelijk van ieder gezag, in vrije zelfbeschikking doen, wat
de rede hem voorschrijft en tot een princiep van het openbare
leven: hoe vrijer de mensch in zijn handelen is, des te volmaakter
zullen de cultuur en de sociale orde zich ontwikkelen. Individua~
lis me en eigenbelang zijn dus de groote drijfveeren. Meer in het
bijzonder berust het liberalisme op het rationalisme en optimisme
der Aufklärung: de rede is uit zich zelf in staat alle problemen op
te lossen en alle verhoudingen te regelen: de menschelijke natuur
is in zich zelf goed en men moet haar zich in vrijheid laten
ontwikkelen. Het is anthropocentrisch: de mensch is het
middelpunt en het doel van het heelal: hij moet in deze wereld
zijn einddoel bereiken en zijn geluk verwezenlijken. De mensch,
de staat, de wetenschap, de cultuur hebben hun doel in zich zelf en
zijn onafhankelijk van de uiterlijke normen van godsdienst en
moraal. - Het liberalisme was een van de hoofdprinciepen van de
Fransche revolutie, die de "rechten van den mensch en den
burger" vaststelde (§ 208, 10): zijn dragers zijn vooral de
1 A. Wei s s, Liberalismus u. Christenthum, Trier 1914. H. P e s c h,
Lehrbuch der Nationalökonomie, Fr. I 41924; 11 31920. - H. P e s c h ~ P.
A a I b ers e, Liberalisme, Socialisme en kath. staats~ en maatschappijleer, 2 dl.,
Leiden. - G. van Hu gen pot h tot A e r d t, Het Liberalisme, Leid. 1905. Joh. Mes sn e r, Liberalismus, St. G. G. lIl.
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intellectueele burgers. Op politiek gebied is het sedert 1848 bijna
overal ingevoerd.
Op het gebied van cultuur en geestesleven vordert het lib. volkomen vrijheid:
van godsdienst en geweten, van drukpers, vereeniging, onderwijs, wetenschap,
kunst (onafhankelijk van godsdienst en moraal, l'art pour l'art), van het huwelijk
(onafhankelijk van de Kerk en ontbindbaar). Op het gebied der staatsleer
huldigt het de theorieën van het contrat sodal: de menschen hebben zich
vrijwillig aaneengesloten tot een maatschappij door een verdrag, dat zij weer
kunnen opheffen; het volk is de oorsprong en de drager van de souvereiniteit;
de staat heeft tot taak de vrijheid der individuen, die allen gelijke rechten
hebben en hun recht op vrije werkzaamheid te verzekeren. Het ideaal is een
democratische republiek. Iedere staat heeft zijn doel in zich zelf, moet zooveel
mogelijk zijn eigen welzijn bevorderen en is daarbij aan geen moraal gebonden.
Bepaalde volkerengroepen hebben het recht een eigen staat te vormen
(nationaliteitenprindep). - Ook op het gebied van godsdienst moet de staat
ieder zijn vrijheid laten; hij staat buiten den godsdienst (godsdienst is privaat~
zaak); dus scheiding van kerk en staat, vrijheid van godsdienst, neutraal
onderwijs. - Op economisch~sociaal gebied werd ook het princiep van het
individualisme gevolgd: het welzijn der maatschappij wordt het best gewaarborgd,
als ieder individu zijn eigen belang in onbeperkte vrijheid nastreeft. Het
eigendomsrecht is een absoluut recht, waaraan geen enkele sociale verplichting
beantwoordt. De quaesties tusschen patroons en arbeiders moeten geregeld
worden door de wet van vraag en aanbod. Het extreme liberalisme verwerpt
daarom ieder ingrijpen van den staat om economisch zwakkeren te beschermen
(Iaissez faire, laissez passer); het duldt geen vak~ en standsorganisaties, erkent
ook geen sodale moraal (het recht van den sterkste); de staat heeft alleen ieders
persoonlijke vrijheid te verzekeren. Daar de Fransche revolutie de gilden had
opgeheven en oude agrarische inrichtingen had afgeschaft, terwijl vereenigingen
aanvankelijk door de regeering verboden waren en later arbeidersvereenigingen
door de werkgevers niet geduld werden, waren de economisch zwakkeren
machteloos aan de sterkeren overgeleverd. De oude sodale instellingen waren
opgeheven, doch niets er voor in de plaats gesteld. Zoo kon de kleine zelf~
standige handwerker~ en boerenstand de concurrentie niet volhouden; hij
verdween om proletariaat te worden. Om in het leven te blijven, moesten de
arbeiders hun werkkrachten verkoopen tegen lage loonen, met langen arbeids~
duur en hun vrouwen en kinderen moesten in de fabriek meewerken; zij waren
geheel weerloos, daar zij zich niet in vereenigingen mochten aaneensluiten;
wilden zij de opgelegde voorwaarden niet aanvaarden, dan moesten zij bedelen.
Zoo ontstond een steeds scherpere tegenstelling tusschen kapitalisme en
proletariaat: de klassenstrijd. Het liberalisme is daarvoor wel niet alleen
aansprakelijk; de ontwikkeling van het kapitalisme was reeds vroeger begonnen
en de grootindustrie is eerst door uitvinding van machines mogelijk geworden.
Doch de liberale wetgeving, die de vrijheid der sterkeren waarborgde, maar
niets deed om de zwakkeren te beschermen, het algemeen welzijn dus niet
behartigde, heeft zeker hier een groote schuld. De massa~ellende ten tijde van
den hoogsten bloei van het liberalisme weerlegt zijn prindep, dat de vrij werkende
krachten van zelf een harmonisch evenwicht der belangen tot stand brengen.
- Het latere liberalisme is voor een sodale politiek. waarbij, met zoo groot
mogelijke garantie der vrijheid. de staat voor de zwakkeren beschermend optreedt.
Het liberalisme heeft als levensbeschouwing en economisch systeem op het
einde der 1ge eeuw zijn groote beteekenis verloren. terwijl het in andere vormen
en tendenzen nog immer voortleeft. Het heeft verdiensten door de afschaffing
van het absolutisme en de ongelijkheid der standen. door het volk aan de
regeering te doen deelnemen. Het heeft ook het particulier initiatief. de geweldige
ontwikkeling der industrie en den technischen voortgang bevorderd. Doch het
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heeft van deze wereld een hemel willen maken en dit is mislukt. Het mist ieder
hooger ideaal, iederen vasten zedelijken maatstaf; de grondtoon is plat utilitarisme.
De bezittende klassen heeft het in haar voorrechten gehandhaafd, doch weinig
of niets gedaan voor het veel grootere lagere deel der maatschappij, wiens
bestaan het toch ontwricht had en zoo het socialisme en co=unisme
opgeroepen. Als het leven tot deze wereld beperkt is en door geen goddelijke
zedenwet beheerscht wordt, dan eischt de natuur, dat ieder er zooveel mogelijk
van geniet. Waarom hebben dan alleen de hoogere klassen recht op levensgenot
en wat weerhoudt de lagere klassen om met alle ten dienste staande middelen
de anderen uit hun bevoorrechte positie te dringen 1

Den godsdienst heeft het liberalisme in hooge mate geschaad
door de verleeking (laiceering) van geheel het openbare leven,
door den godsdienst uit het openbare leven te verdringen. Als het
consequent was, zou het tenminste in het particuliere leven den
godsdienst in vrijheid laten uitoefenen. Doch vooral sedert de 60er
jaren wordt het dogmatisch en onverdraagzaam: er is geen boven~
natuurlijke waarheid en dit moeten allen aanvaarden. Ook onder
de Katholieken heeft het invloed uitgeoefend: liberaal-katholieken 1, een naam met talrijke nuanceeringen. Sommigen waren
overtuigde en vurige Katholieken, zonder eenige concessie in de
leer: Lamennais vóór zijn afval. Lacordaire, Montalembert. Zij
hadden een optimistische opvatting van de vrijheid, vertrouwen
in de liberalen en meenden, dat de Kerk zich het best in volkomen
vrijheid kon ontwikkelen en dat zij zoo de wereld zou veroveren
(§ 214, 2°). Anderen, ofschoon ook vol liefde voor de Kerk,
en aan de eigenlijke dogmas vasthoudend, meenden, dat de Kerk
zich aan de moderne wereld zooveel mogelijk moest aanpassen
om haar te winnen: dat zij in accidentee1e punten concessies moest
doen en de principieele niet te veel op den voorgrond stellen,
om de andersdenkenden niet af te schrikken (Dupanloup, Gratry
en andere tegenstanders van de dogmaverklaring der pauselijke
onfeilbaarheid: reform-katholieken enz.: § 224 en § 230, 11).
Anderen echter waren, door de rationalistische princiepen van
het liberalisme min of meer aangetast, onverschillig voor het geloof
geworden of bevreesd als Katholieken op te treden, of trachtten
den invloed van Kerk en geestelijkheid op het openbare leven
zooveel mogelijk te beperken: niet weinigen van hen hebben op
den duur hun geloof verloren.
Toch heeft de Kerk de door revolutie en liberalisme gebrachte
vrijheid op politiek terrein in velerlei opzicht weten te benutten.
Wel heeft zij niet de rationalistische en naturalistische stroomingen
1

C. Constantin, Libéralisme cath., D. Th. IX (1926).
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kunnen indammen, wijl zij haar invloed op een groot deel van
Europa verloren had, sinds het Protestantisme de christelijke een~
heid verscheurde. Ook zij had verliezen te betreuren, ofschoon
het ongeloof verreweg de meeste slachtoffers maakte onder hen,
die zich reeds vroeger van de Kerk hadden afgewend: Protestanten,
Aufklärer enz. Doch innerlijk is zij in hooge mate versterkt. De
overheersching door den staat in allerlei vormen (Gallicanisme,
Josephisme) had haar krachten verlamd en zoo vormt de 18e eeuw,
toen dit absolutisme op zijn hoogtepunt stond, een der treurigste
perioden. Nu kwam geleidelijk onbeperkte vrijheid en zonder deze
in theorie in ieder opzicht te billijken, wist de Kerk zich daaraan
aan te passen; zij kon ook leven zonder den steun van den staat.
Het is een bewijs, dat zij van alle tijden is en dat haar bovennatuur~
lijke levenskracht niet van een bepaalde politieke orde afhankelijk
is. Van de slavenketenen van het vorstelijk absolutisme verlost,
begint zij overal te herleven en openbaart zij een innerlijken bloei
en een door leeken ijverig gesteunde actie naar buiten, als slechts
weinige eeuwen gezien hebben. Meer dan ooit te voren gingen de
Ieeken aan het openbare katholieke leven deelnemen, wat door
verschillende bisschoppen, die tot dusver met de vorsten of alleen
de kerkelijke aangelegenheden geregeld hadden, aanvankelijk met
een zeker wantrouwen werd gadegeslagen, doch spoedig nood~
zakelijk en uiterst heilzaam bleek. Nu de macht bij het volk berustte,
was het van het grootste belang, dat de Ieeken bij verkiezingen, in
de volksvertegenwoordiging, op sociaal gebied, in de wetenschap
voor de katholieke belangen opkwamen; zonder hen vermocht de
geestelijkheid niets. Hun medewerking was echter niet alleen
onontbeerlijk, doch versterkte ook de eenheid met de geestelijken,
vormde een band tusschen de Kerk en het volk, dat als een dierbaar
bezit beschouwde, waarvoor het met zooveel opoffering streed.
Aldus schrijdt de Kerk hoopvol voort in de 1ge eeuw, die zoo
troosteloos begonnen was. In de voorrede der eerste uitgave van
zijn Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten (1834)
zegt Ranke, thans onpartijdig de geschiedenis van het pausschap te
kunnen schrijven, omdat het tot het verleden behoort. "Denn was
ist es heutzutage noch, das uns die Geschichte der päpstlichen
Gewalt wichtig machen kann? Nicht mehr ihr besonderes Ver~
hältnis zu uns, das ja keinen wesentlichen Einfluss weiter ausübt,
noch auch Besorgnis irgendeiner Art; die Zei ten, wo wir etwas
fürchten konnten, sind vorüber." Dertig jaar later, in de zesde
oplage, was hij breed genoeg om te zien en eerlijk genoeg om te
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bekennen, dat hij zich in 1834 vergist had: "Wie sehr hat sich
seit dem alles verändert!.... Ich kann mir nicht verhehlen, dass
eine neue Epoche des Papsttums eingetreten ist."

§ 213. De Pausen 1 en Italië 2.
1°. Na den val van Napoleon werd de Paus in het bezit zijner
staten hersteld, behalve een gedeelte van Ferrara, en Avignon en
Venaissin. In Italië bestonden nu: het Lombardo~Venetiaansche
koninkrijk (onder Oostenrijk), het koninkrijk Sardinië of Piëmont
(hoofdstad Turijn), de hertogdommen Parma, Modena en
Toscane, de Kerkelijke staat in het midden (ongeveer zoo groot
als Nederland, met ruim 3 millioen inwoners), het koninkrijk der
beide Siciliën. Het bestuur van den Kerkelijken staat was in 1816
onder leiding van kardinaal Consalvi gereorganiseerd. De onder
Napoleon ingevoerde centralisatie bleef gehandhaafd: de
privilegies der provincies en steden bleven afgeschaft. Wijl deze
centralisatie niet organisch gegroeid was, wekte zij veel oppositie.
De hoogere bestuursambten en de rechtsspraak werden gereser~
veerd aan geestelijken; deze waren lang niet altijd voor hun taak
berekend en het "priesterregiem" op burgerlijk gebied wekte de
ontevredenheid op der leekenkringen, die van de hoogere ambten
waren uitgesloten.
De na den val van Napoleon overheerschende conservatieve
richting der regeeringen en de romantiek kwamen het aanzien
van het pausschap zeer ten goede. Dit bleek uit de concordaten,
die Pius VII sloot met Spanje, Sardinië, Frankrijk, Beieren, Napels
en Pruisen.
Krachtig was ook in het verbrokkelde Italië het op zich zelf zeer
gerechtvaardigde streven naar nationale eenheid ontwaakt: het
land van de heerschappij der vreemdelingen te bevrijden en tot
1 Bullarium Romanum. Continuatio. XVI vlg. A. Be rna s con i. Acta
Gregorii papae XVI. -4 v. R. 1901-04. - Acta PU IX papae. 6 v. R. 1858-75.
- Acta Sanctae 8edis. R. 1865-1908. - Collectio lacensis. Acta et decreta
sacrorum conciliorum recentiorum (1682-1870).7 v. Fr. 1870. - K. Löffler.
Papstgeschichte von der franz. Rev. bis zur Gegenwart. K. (8. Kösel). 21923. N. Wis e man. Recollections of the last four popes. 1858 (Ned. vert. Den
Haag 1864). - F. Ha y war d. Le dernier siècle de la Rome pontificale. 2 v.
P. 1928. - 2 C h. van D u e r m. Vicissitudes politiques du pouvoir temporel
des Papes de 1790 à nos jours. Rijssel 1890. - A. N ü r n b erg e r. Papsttum
u. Kirchenstaat (1800-70).3 Bde Mainz 1897-1900. - L. Todesco. Corso
di storia della chiesa V. T. 1928.
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een een en, machtigen staat te vormen (Risorgimento).! Twee
hinderpalen stonden den Italianissimi in den weg: Oostenrijk in het
Noorden en de Kerkelijke staat in het midden; sommigen wilden
deze wegruimen langs geleidelijken. vredelievenden weg. anderen
desnoods met geweld. Dit laatste beoogden de talrijke geheime
genootschappen, waarvan het voornaamste dat der Carbonari 2
was (kolenbranders, aan wier vak zij hun symbolen ontleenden).
De Carbonari (200.000 in 1817. onder wie ook geestelijken en
kloosterlingen) toon en wel overeenkomst met de vrijmetselaars
en zijn in den beginne wellicht door hen beïnvloed; doch de
vrijmetselaars waren meer aristocratisch. Franschgezind. cosmo~
politisch, deisten. de carbonari streefden vóór alles nationale
doeleinden na. vonden hun aanhangers meer onder de intellectueele
burgers. waren constitutioneel of democratisch gezind en over het
algemeen christelijk in hun opvattingen. ofschoon zij moord en
geweld als middelen tot hun doel niet uitsloten. Hierom en om de
overeenkomst met de vrijmetselarij (fortasse propago vel certe
imitatio) werd het genootschap in 1821 door P. Pius VII veroor~
deeld. De vrijmetselarij schijnt in de Italiaansche vrijheidsbeweging
geen rol van beteekenis gespeeld te hebben (Todesco. 163).
Na het mislukken van de pogingen der geheime genootschappen
stichtte in 1832 de Genueesche advocaat Mazzini (1805-72). die
nooit tot de carbonari of vrijmetselaars behoord heeft, het (demo~
cratische) Jong~Ita1iët om openlijk voor de eenheid van zijn land,
liefst in republikeinschen vorm. te werken. door opvoeding van
het volk (pers. actie) en desnoods ook door geweld en opstand.
Christus was voor Mazzini een vrijheidsheld. Overtuigde Katho~
lieken daarentegen waren vele Neo~Welfent die onder invloed
der romantiek zich een Italiaanschen statenbond vOOJ;stelden,
waarvan de Paus voorzitter en scheidsrechter zou zijn: de priesters
Gioberti en Rosmini (§ 221, 2 0 ). de Theatijn Ventura, een groot
redenaar. Massimo d·Azeglio. Balbo, Manzoni (1785-1873) 3,
de echt~katholieke en nog immer klassieke groote schrijver.
Gioberti schreef in 1840 het geestdriftige, voor de jeugd bestemde
F. L e m m i. Le origini del Risorgimento italiano. 1748-1815. Mil. 21926,
G. Bourgin. Le risorgimento en Italie (1787--1870). P. 1911. - H.
R a u 1i c h. Storia del risorgimento politico d'ltalia. I-V. Bologna 1926. 1

-

O. D i o. Massoneria. Carboneria ed altre società segrete nella storia del
Risorgimento. T. 1905. - A. PI era n ton i. I Carbonari dello stato pontificio.
2 v. R. 1910. - A. Baretta. Le società segrete in Toscana (1814-24).
T. 1902. - 3 L. Ton e 11 i. Manzoni. Mil. 1928. - O. Pre mol i. Vita di
A. M., Mil. 1I 1928.
1I
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Del primato morale e civile degli Italiani: Italië heeft recht op de
leiding der volkeren. "Voor wien kunnen de Italianen zich buigen,
die grooter is dan zij? Aan wien de Romeinen dienstbaar wezen ?"
Later gingen verschillenden van hen in sterk liberaal~katholieke
richting en werkten voor Victor Emmanuel als hoofd van het ééne
Italië.
2°. Bij den dood van Pius VII waren onder de kardinalen twee
richtingen: de zelanti, die van geen concessie aan de regeeringen
in kerkelijke aangelegenheden wilden weten en de "partij der
kronen", die een goede verstandhouding nastreefden. Nadat de
candidaat der zelanti, kard. Severoli, die de meeste stemmen had,
door het veto van Oostenrijk was uitgesloten, werd gekozen
kard. della Genga, die tot geen partij behoorde, Leo XII (182329), een man van groote gaven, doch zwakke gezondheid.
Pius VIII (1829-30) regeerde te kort, om iets tot stand te kunnen
brengen. Gregorius XVI (1831-46)1, Cappellari, vroeger generaal
der Camaldulenzen, bekend als krachtige verdediger der rechten
van den H. Stoel (11 trio nfo della santa Sede, 1799), was streng
jegens zich zelven, mild jegens anderen, van nature conservatief,
doch niet intransigent. Zijn regeering was een onafgebroken strijd
tegen de revolutionnaire elementen in den Kerkelijken staat en tegen
liberale tendenzen (§ 214, 2°). In de bulle Sollicitudo ecclesia rum
( 1831) zette hij zijn houding uiteen ten opzichte van de nieuwe,
door revoluties ontstane, regeeringen (Frankrijk, België, de Zuid~
Amerikaansche republieken): de Pausen treden in kerkelijke
aangelegenheden (bv. benoeming van bisschoppen) met nieuwe
regeeringen, 'die feitelijk in het bezit der macht zijn, in onder~
handeling, zonder te oordeelen over de quaestie der wettigheid. De Julirevolutie (1830) had ook Italië in beweging gebracht en op
verschillende plaatsen braken opstanden uit, ook in de Romagna,
waaraan o.a. Karel Lodewijk Napoleon, de latere k. Napoleon 111
deelnam. Op verzoek van Gregorius herstelde Oostenrijk de orde
(1831); ook het volgend jaar, toen de revolutie het hoofd weer
opstak en het hield 6 jaar lang troepen in den Kerkelijken staat.
Frankrijk, bevreesd voor te grooten invloed van Oostenrijk, bezette
Ancona. VoorIoopig richtte zich de nationale agitatie vooral tegen
Oostenrijk, ofschoon diens bestuur in Italië op administratief gebied
goed was, terwijl in den Kerkelijken staat de roep om een constitu~
1 eh. Sylvain, Grég. XVI et son pontificat, P. 1890. E. Amann,
Grég. XVI, D. Th. VI. - H. Bas t gen, Forsehungen und QueUen z .Kirchen~
politik Gregors XVI, Pdb. 1929.
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tioneelen regeeringsvorm steeds luider werd. Hij scheen vervuld te
zullen worden door Gregorius' opvolger, graaf Johannes Mastai
Ferretti, b. van Imola.
3°. De regeering van Pius IX (1846-78)1, die tot dusver het
langst van alle Pausen de Kerk bestuurde, was zeer moeilijk door
den strijd om den Kerkelijken staat, doch ook zeer belangrijk en
zegenrijk, door de veroordeeling der moderne dwalingen
(Syllabus) , de dogma~verklaring der Onbevlekte Ontvangenis
en het Vaticaansch concilie. Hij was een indrukwekkende ver~
schijning. vriendelijk en innemend in den omgang, goed en edel
van hart, krachtig in het doorzetten zijner plannen. Tegenover de
Italiaansche nationale beweging en het streven naar meerdere
politieke vrijheid en een grooter aandeel van het volk aan de
regeering, stond hij niet onwelwillend. Een zijner eerste regeerings~
daden was een volledige amnestie aan politieke veroordeelden en
hij vaardigde eenige vrijzinnige maatregelen uit (Rome een eigen
gemeentebestuur, meer leeken in de administratie), die hem de
geestdriftige sympathie niet alleen der Italianen, doch ook van de
liberalen in geheel de wereld deden winnen. De toejuichingen van
deze zijde klonken eigenlijk te mooi. Spoedig maakte men misbruik
van zijn goedheid; men vroeg vrij radicale en terstond uit te voeren
hervormingen. die Pius niet kon toestaan; zoo was de geestdrift
spoedig bekoeld. 12 Jan. 1848 brak in Napels een oproer uit; een
grondwet werd gegeven, evenzoo in Sardinië. Na den val van
Louis Philippe (Febr. 1848) was de beweging niet meer tegen te
houden; 14 Maart versierde ook Pius de pauselijke vlag met de
driekleur en kondigde een grondwet aan. Twee kamers werden
ingesteld, de eene gekozen, de andere door den Paus benoemd;
de wetten, door het parlement aangenomen, moesten ter sanctie
aan het college der kardinalen worden voorgelegd. In Venetië en
Milaan verdreef het volk de Oostenrijkers en Karel Albert, de
koning van Sardinië, nam het zwaard op voor den onafhankelijk~
heidsoorlog, "vertrouwende op den God, die aan Italië Pius IX
gegeven heeft". Pius echter verklaarde, als vader der Christenheid
aan den oorlog tegen Oostenrijk niet deel te kunnen nemen
(29 April); wel beproefde hij. doch te vergeefs, den keizer tot
vrijwillig en afstand der Italiaansche provincies te bewegen. Pius
gold nu als ontrouw aan het vaderland. Om zich tegen de steeds
Biogr.: Mar 0 cc 0, 4 v. T. 1861-84; A. Po u 9 e 0 i s, 6. v. 1877--86;
V i 11 e fr a D ce, P. 19 1889. - W. N u ij e D s, Gesch. der regeering van
Pius IX, 2 dl., Amst. 1862.

J.
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krachtiger opdringende revolutie te handhaven. benoemde hij tot
minister Pelligrino Rossi 1. die aan de onlusten van 1831 had deel..
genomen. uitgeweken was naar Frankrijk. en tot Fransch gezant
bij den H. Stoel benoemd was. Rossi was een energieke persoonlijk..
heid. gematigd liberaal. doch werd 15 Nov. vermoord. Daags
daarop werd het Quirinaal bestormd; 24 Nov. vluchtte de Paus
naar Gaeta. in het Napelsche. Te Rome werd door Mazzini e.a. de
republiek geproclameerd (4 Febr. 1849). die een anti~kerkelijk
karakter aannam. 18 Febr. deed de Paus een beroep op de kath.
mogendheden. 23 Maart werd Karel Albert door de Oostenrijkers
verslagen; hij deed afstand van den troon ten gunste van zijn
zoon Victor Emmanuel. Om Oostenrijk niet alleen de eer te gunnen
en om den steun der Katholieken in. zijn land te winnen. zond
Lodewijk Napoleon. pas tot president der Fransche republiek
gekozen. een legerkorps. dat Rome innam (3 Juli 1849). 12 April
1850 keerde Pius naar Rome terug. Hij was niet te bewegen. den
constitutioneelen regeeringsvorm te herstellen. Tot staatssecretaris had hij benoemd kard. Antonelli (t 1876)2. wien het niet aan
bekwaamheid ontbrak. doch tegen wien talrijke beschuldigingen
geuit werden (verraad van den Paus. schraapzucht. onzedelijk
leven). die echter niet voldoende bewezen zijn. Een definitief
oordeel is nog niet te vellen. daar het Vaticaansch Archief slechts
tot 1846 openstaat.
4°. Van nu af is de hoop der Italianissimi gevestigd op Sardinië.
Beiden hebben elkaar noodig: de Italianissimi om de eenheid tot
stand te brengen. Sardinië om groot te worden als hoofd van het
ééne Italië. Koning Victor Emmanuel 11 (1849-78) was volstrekt
niet ongodsdienstig. doch boven alles had hij de grootheid van zijn
land voor oogen en door radicale ministers zou hij zich steeds meer
tot vijandig optreden tegen de Kerk laten voortdrijven. De leidende
staatsman van Sardinië was Camillo Cavour (1810--61 )3. sedert
1852 minister~president. een geniaal en energiek staatsman. doch
zeer ruim van geweten in de keuze der middelen. Zijn doel was:
één Italië met .. Roma capitaie" onder het bestuur van Victor
Emmanuel. Gelijk deze was hij uiterlijk altijd vol eerbied voor den
Paus; zij traden alleen tegen hem op. zoo heette het. omdat zij
L. Ledermann. Pellegrino Rossi 1787-1848. P. 1929.
P. Ri c a r d. Antonelli. D. H. E. lIl. - 3 G. B 0 u r gin. La formation de
l'unité Italienne. P. 1929. - Fr. Kr a u s. Cavour. Die Erhebung Italiens im
XIX Jahrh .• Mainz 1902 (C.Wilde.Stud.58 (1902).221).- M. Paléologue.
Un grand réaliste. Cavour. P. 1926. - P. Mat ter. Cavour et l'unité italienne.
3 v. P. 1922-27.
1
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door het volk gedwongen werden. Hij schijnt geen vrijmetselaar
geweest te zijn: ook wilde hij in de gemeenschap der Kerk sterven
en had daarvoor zijn maatregelen genomen; een naieve priester
diende hem, zooals te voren afgesproken was, kort voor zijn
plotseling afsterven, de laatste H. Sacramenten toe, zonder dat hij
herroepen had. - Om de liberalen en revolutionnairen te winnen,
werden verschillende antikerkelijke maatregelen genomen. In 1848
waren de Jezuieten verdreven: in 1850 werden het privilegium fori
en andere kerkelijke immuniteiten opgeheven: de a. b. van Turijn,
die protesteerde, werd tot een maand gevangenisstraf veroordeeld.
Onder Cavour hief een wet van 1855 alle kloosterorden,
behalve die zich aan prediking, het onderwijs en ziekenverpleging
wijdden, op (331 huizen met 4500 religieusen: resp. 274 en 4050
bleven bestaan). Om Frankrijk en Engeland te winnen, nam
Sardinië aan den Krimoorlog deel; het zou dan ook vertegen~
woordigd zijn bij de vredesonderhandelingen, die op het congres
van Parijs plaats vonden ( 1856). Cavour bracht daar de
Romeinsche quaestie ter sprake; de scherpste beschuldigingen
werden tegen het pauselijk bestuur van den Kerkelijken staat
ingebracht: Sardinië alleen zou er orde kunnen scheppen. Ook
werd daar de grondslag gelegd van het verbond tusschen Frank~
rijk en Sardinië tegen Oostenrijk.
Napoleon 111 heeft een dubbelzinnige rol gespeeld en door
positieven steun, later door zich afzijdig te houden, den ondergang
van den Kerkelijken staat bevorderd. Hij had tijdens de woelingen
van 1831 in verbinding met de carbonari gestaan en later veel aan
hen te danken gehad. In het begin zijner regeering had hij den
steun der Katholieken gezocht, doch door den bomaanslag van
Orsini ( 1858) was hij aan zijn verplichtingen ten opzichte der
carbonari herinnerd. Steeds meer ging hij nu met Sardinië mee.
In den zomer van 1859 werd Oostenrijk tot den oorlog gedwongen
en verslagen: het moest Lombardije aan Sardinië afstaan. Bij de
eerste nederlagen der Oostenrijkers waren door Cavour reeds lang
voorbereide opstanden uitgebroken in Parma, Modena, Toscane,
waar de wettige vorsten verdreven werden en in de Legaties
(Kerk. staat): al deze gewesten sloten zich, ondanks de protesten
des Pausen, bij Sardinië aan. Napoleon gaf zijn toestemming daar~
toe tegen afstand van Nizza en Savoye aan Frankrijk (Maart
1860). In Dec. 1859 was een door hem geinspireerde brochure
verschenen: Le Pape et ie Congrès : hoe kleiner de kerkelijke staat
is, des te grooter de Paus, want deze wordt door de zorgen van
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zijn wereldlijk gebied belemmerd in het bestuur der Kerk. W ereld~
lijke souvereiniteit is voor den Paus noodig, doch zij moet beperkt
worden tot de stad Rome en omgeving. - In alle landen, vooral in
Frankrijk, protesteerden de Katholieken; L'Univers, het blad van
Veuillot, werd op bevel van den keizer geschorst.
Het was te voorzien, dat Sardinië het niet bij de Legaties zou
laten en daar op den steun der vreemde mogendheden ook niet te
rekenen viel, besloot de Paus een eigen leger op te richten, welks
organisatie door den Franschen generaal Lamoricière in eenige
maanden voltooid werd. Bij de inlandsche troepen en de Zwitsers
voegden zich weldra vrijwilligers uit alle landen, vooral Frankrijk
(veel edelen), later ook uit Nederland (zouaven 1, die hun naam
en kleederdracht ontleenden aan een Fransche legerafdeeling van
dien naam). Het eerst kwam echter Napels aan de beurt, waar
Sardinische agenten overal het zaad voor revolutie hadden uit~
gestrooid. Een oproer te Palermo (5 April 1860) gaf het sein tot
de expeditie van den Sardinischen generaal Garibaldi, een middel~
eeuwschen condottiere en avonturier, die geheel de wereld bereisd
had en in Amerika aan allerlei revolutionnaire bewegingen had
deelgenomen. Zijn ondernemingslust, dolzinnige moed, frasenrijke
welsprekendheid en zijn successen schonken hem weldra een
ongehoorde populariteit. Hij was anti~clericaal en zijn ideaal was
een republiek; hij was voor revolutie en geweld, in tegenstelling
met Victor Emmanuel en Cavour, die zoo mogelijk liever langs
vreedzamen weg hun doel wilden bereiken en nog steeds den Paus
trachtten te bewegen vrijwillig van zijn gebied afstand te doen.
Onder goedkeuring van Victor Emmanuel en met steun van Enge~
land landde Garibaldi met een troep "roodhemden" op Sicilië en,
geholpen door verraad, was hij in eenige maanden meester van
geheel het koninkrijk; 17 Sept. 1860 hield hij zijn plechtig en intocht
te Napels (Tocht der duizend). Cavour wilde echter niet de eer
geheel aan Garibaldi laten en ook Sardinische troepen in de ver~
overing van Napels doen deelen. De weg daarheen leidde door
den Kerkelijken staat. Toen op het ultimatum van Cavour de Paus
het zouavenleger niet wilde ontbinden, trokken de Sardinische
troepen den Kerkelijken staat binnen. Hun overmacht verpletterde
het dappere pauselijke leger bij Castel~Fidardo (18 Sept. 1860)
en bemachtigde de Marken en Umbrië. Ook in deze provincies en
in Napels werd een "volksstemming" gehouden, die natuurlijk
1

M. van W i I s, Uit den zouaventijd, Haarlem 1930.
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uitviel ten gunste van aansluiting bij Italië. 17 Maart 1861 werd
Victor Emmanuel tot koning van Italië uitgeroepen; half ge~
dwongen, half vrijwillig proclameerde de regeering reeds toen
Rome tot hoofdstad van het nieuwe koninkrijk. Denzelfden dag
nog zette Cavour in de Kamer zijn plannen uiteen in de beroemde
formule: Chiesa libera nel stato libero (de vrije kerk in den vrijen
staat): de Paus moet Rome aan Italië afstaan, dan zal de
Italiaansche regeering den Paus en de Kerk in Italië de vrijheid
garandeeren, zonder voorwaarden of beperkingen. Montalembert
had deze formule (waarschijnlijk eerder) gebruikt, doch in een
anderen zin; hij protesteerde er tegen, dat Cavour er een duide~
lijke onrechtvaardigheid mee wilde sanctioneeren. Napoleon
erkende het nieuwe koninkrijk (1861) en trachtte zelfs den Paus
over te halen, het .. fait accompli" te erkennen. Ook geestelijken
boden in 1862 adressen aan den Paus aan (9000 handteekeningen),
waarin zij hem vragen, afstand te doen van den Kerkelijken staat.
Bij de Septemberconventie (1864) verplichtte Napoleon zich,
binnen twee jaar de Fransche troepen uit Rome terug te trekken,
terwijl Italië beloofde, het tegenwoordige gebied des Pausen niet
aan te zullen randen en het tegen aanvallen van buiten te be~
schermen en Florence tot hoofdstad te zullen proclameeren.
De oorlog van Pruisen en Italië tegen Oostenrijk, met wel~
willende neutraliteit van Napoleon, bracht Venetië aan Italië
( 1866). De Fransche troepen ontruimden geleidelijk den Kerke~
lijken staat. Doch onder de oogen van de Italiaansche regeering
zette Garibaldi zijn machinaties voort; in 1867 viel hij met een
leger in den Kerkelijken staat (Roma 0 morte). Napoleon, gebelgd
en gedwongen door de openbare meening, zond een legerkorps,
dat met de zouaven Garibaldi bij Mentana versloeg ( 1867) ;
Fransche toepen bleven in Rome. De regeering begon intusschen
de anti~kerkelijke wetten van Sardinië op geheel Italië toe te
passen (1866/67). De kloosters, congregaties en talrijke kapittels
werden niet meer door den staat erkend; hun huizen werden
opgeheven; de vaste goederen kwamen voor 30 % aan den staat;
de rest werd in den vorm van rente op het grootboek der nationale
schuld aan het fonds van den eeredienst afgestaan. De verkoop
der geconfiskeerde goederen was een fiasco en bracht den staat
weinig op. Bij het uitbreken van den Fransch~Duitschen oorlog
werden de Fransche troepen uit Rome teruggeroepen om aan den
strijd deel te nemen; de September conventie werd echter her~
nieuwd. Na den slag van Sedan en de gevangenneming des keizers
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hadden de Italianen van Frankrijk niets meer te vreezen en waren
niet meer tegen te houden. 11 Sept. 1870 viel een legermacht onder
generaal Cadorna den Kerkelijken staat binnen; die des Pausen
(10.000 man) werd in Rome samengetrokken. Antonelli wendde
zich nogmaals tot Oostenrijk, doch zonder resultaat. Om noode~
loos bloedvergieten te voorkomen, zou Rom~ op bevel des Pausen
alleen uit protest verdedigd worden; zoodra een bres in de muren
geschoten was, moesten onderhandelingen worden aangeknoopt.
20 Sept. werd in de Porta Pia een bres geschoten; Rome werd
aan Cadorna overgegeven, behalve de Leostad, die later ook bezet
werd, toen het gepeupel den Paus bedreigde. 2 Oct. werd een
volksstemming gehouden; de aanhangers des Pausen onthielden
zich, zijn tegenstanders stemden soms in meerdere districten
tegelijk, zoodat 46.785 stemmen vóór, 47 tegen aansluiting bij Italië
waren. Pius protesteerde en sprak over allen, die aan de over~
weldiging van Rome hadden deelgenomen, den ban uit, zonder
iemand met name te noemen. Het Quirinaal, het vroegere pauselijke
paleis, werd als residentie des konings bestemd. 9 Jan. 1878 ver~
toefde Victor Emmanuel in het Quirinaal, waar hij nog nooit den
nacht had durven doorbrengen. Daar werd hij plotseling door den
dood verrast; de Paus ontsloeg hem van de kerkelijke straffen,
doch misschien was het reeds te laat. - Ook in den Kerkelijken
staat werden bovengenoemde anti~kerkelijke wetten en ont~
eigeningen toegepast.
5°. Met de inbezitneming van den Kerkelijken staat door Italië
ontstond de Romeinsche quaestie. 1 Een onafhankelijk wereldlijk
grondgebied, al is het nog zoo klein, is voor den Paus wel niet
absoluut, doch relatief noodzakelijk, d.w.z. zonder eigen grondgebied
zou de Paus in de tegenwoordige omstandigheden nooit volkomen
vrij en onbelemmerd zijn geestelijke taak over geheel de wereld
kunnen uitoefenen. Als hij geen eigen staat bezit, zou hij immers
onderdaan zijn van een of ander land en minstens in schijn hiervan
afhankelijk zijn en bij den onderling en naijver en het wantrouwen
der volkeren met hun vaak tegenstrijdige belangen, zou de Paus,
wanneer slechts de schijn bestond, dat hij door een bepaalden
1 H. Bas t gen, Die Römische Frage. Dokumente und Stimmen, 3 Bde
Fr. 1917-19. - F. S a I a t a, Per la storia diplomatica della questione romana.
I Da Cavour alle Triplice Alleanza, Mil. 1929. - P. Go u I m y, Ontstaan,
ontwikkeling, oplossing der Romeinsche quaestie, Bussum 1929. - G. Eb ers,
Italien u. das Garantiegesetz, Keul. 1915. - G. Gor ris, De Romeinsche kwestie
en het huidige Italië, Stud. 99 (1923) 251 ; De toekomst der Romeinsche kwestie,
t. a. p. 351. - J. Sc h n e i der, Het probleem van den Paus in het volkenrecht,
Den Bosch 1919.
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staat werd beïnvloed, door alle andere gewantrouwd worden,
tot groote schade van zijn geestelijk gezag. De Babylonische
gevangenschap in de 14e eeuw heeft dit geleerd. Zoolang de
Romeinsche quaestie bestond, werd die schijn van afhankelijkheid
vermeden en vooral tijdens den grooten oorlog is alle verdenking
van partijdigheid des Pausen voorkomen door het feit, dat hij
steeds tegen de overweldiging door Italië bleef protesteeren, welk
protest een beletsel was voor een vriendschappelijke verhouding.
De Italiaansche regeering had tot het laatste oogenblik toe ver~
zekerd, de vrijheid en onafhankelijkheid van den Paus te zullen
handhaven en beproefde dit in de garantie (waarborgen) wet van
13 Mei 1871 vast te leggen.
30 kamerzittingen waren er aan voorafgegaan. De radicalen wilden zooveel
mogelijk de rechten des Pausen beperken; de regeering moest er telkens op wijzen,
dat zij verplichtingen tegenover hem had en dat de oollen der geheele wereld
hierop gevestigd waren. De voornaamste artikelen zijn: De persoon des Pausen
is heilig en onschendbaar (1). Het is letterlijk ontleend aan de ltaliaansche
grondwet, schrijft den Paus de attributen toe van een souverein en beteekent,
dat de Paus een verhoogde strafrechterlijke bescherming geniet en voor zijn
daden geen verantwoording schuldig is aan de ltaliaansche regeering, niet onder
hare wetten valt. De Paus ontvangt een jaarlijksche dotatie van 3.225.000 lire (4);
en blijft in het genot van de apostolische paleizen van het Vaticaan en Lateraan
en de villa van Castel Gandolfo (5). Geen ambtenaar van het burgerlijk gezag
mag de verblijfplaats der Pausen betreden om een onderzoek in te stellen (7).
Gezanten van buitenlandsche mogendheden bij den H. Stoel genieten alle
voorrechten en immuniteiten, die diplomatieke agenten volgens het intemationale
recht toekomen (11). Brieven en telegrammen van den H. Stoel in Italië zijn vrij
van port. Verschillende artikelen (15 vlg.) verzekerden de vrije uitoefening van
het geestelijk ambt des Pausen in Italië (opheffing van het placet en
exsequatur, enz.).

Veel is er, tot in den laatsten tijd toe, over gediscussieerd, of
de garantiewet den Paus als onafhankelijk souverein erkent of niet.
Waarschijnlijk niet: a. nergens wordt de Paus Uitdrukkelijk souve~
rein genoemd: b. ook de exterritorialiteit van de pauselijke paleizen
wordt niet uitdrukkelijk vastgesteld: de woorden "blijft in het
genot" schijnen er eerder op te duiden, dat het zijn eigendommen
niet eens zijn: c. als de Paus werkelijk souverein was, kon de
Italiaansche regeering geen wet omtrent hem maken, zooals zij in
de garantiewet doet. - Het grootste bezwaar tegen de garantiewet
was echter, dat zij unilateraal was, slechts van één kant kwam en
de andere partij werd opgedrongen en dat zij een zuiver Italiaansche
wet was, die in de toepassing geheel van de regeering afhing en
door een volgende regeering afgeschaft of gewijzigd kon worden.
De regeering was aanvankelijk wel geneigd, de garantiewet een
internationaal karakter te geven, de waarborgen in overeen~
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stemming met de mogendheden vast te stellen; doch deze hielden
zich afzijdig en later had zich bij de regeering steeds meer de
opvatting vast gezet, dat de wet een zuiver Italiaansche aangelegen~
heid was, waarmee het buitenland zich niet te bemoeien had. Als
de Paus de garantiewet had aanvaard, zou hij geheel afhankelijk zijn
geweest van de willekeur der Italiaansche regeering. Om het onrecht
zelf, den Paus door den roof zijner staten aangedaan en om het
ontoereikende van de garantiewet, weigerde Pius IX haar te
aanvaarden. Ook zijn opvolgers hebben zich dikwijls beklaagd
over hun abnormale en onzekere positie en geprotesteerd tegen
schendingen der wet door de Italiaansche regeering. - Uit protest
weigerden Pius en zijn opvolgers het Italiaansche grondgebied te
betreden en legden zij zich een vrijwillige gevangenschap op in het
Vaticaan; zij weigerden een staatshoofd van een katholieke natie
alsmede een katholiek staatshoofd te ontvangen, wanneer deze het
Italiaansche hof bezochten. Pius IX verbood in het decreet Non
expedit (1868) den Katholieken deel te nemen aan verkiezingen
voor het parlement, omdat de eed, dien kiezers en gekozenen op de
grondwet moesten afleggen, een indirecte goedkeuring van het
wettig bestaan van Italië in zich sloot (ni elettori ni eletti). Eerst
onder Pius XI is de Romeinsche quaestie opgelost.

§ 214. De Kerk in Frankrijk 1.
10 • Na den val van Napoleon werd Lodewijk XVIII, de broer
van Lodewijk XVI, zonder veel tegenstand als koning erkend
( 1814-24). Het ontbrak hem niet aan bekwaamheid en regeerings~
talent, doch hij stond sceptisch ten opzichte van den godsdienst.
Zijn broer en opvolger Karel X (1824-30) was minder bekwaam,
doch wel godsdienstig. Hun regeering, de Restauratie 2, is een
voortdurend laveeren tusschen het ancien régime en den nieuwen
tijd, tusschen absolutisme en constitutionalisme ; zij willen het oude
1 Go y a u, Hist. relig. de la France. A. B a u nar d, Un siècle de l'Eglise
de France, P. 21906. - J. B urn i c h 0 n, La Compagnie de Jésus en France
1814-1914. I-IV, P. 1914-22. - Ri mba u lt. Hist. politique des Congré~
gations religieuses françaises 1790-1914, P. 1926. - P. Nou ri s s 0 n, Hist.
légale des Congr. rel. en France depuis 1789. I. P. 1928. - A. B a u d r lil art.
Le renouvellement intellectuel du clergé de France au XIX. s.. P. 1903. W. G u r i a n. Die politischen und sozialen Ideen des französischen Katholizismus
1789/1914. Mn. Gladbach 1928. - A. D ebi d 0 u r. Hist. des rapports de
l'Eglise et de l'Etat 1789-1870, P. 1898. - L. B 0 u r 9 a i n. L'Eglise de Fr.
et l'Etat au XIX S., 2 v. P. 1901. - 2 P. del a Gor c e. La restauration.
I Louis XVIII. P. 1926; II Charles X. P. 1928. - V. de G u i c hen, La
France morale et religieuse au début de la Restauration. P. 1911.
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zooveel mogelijk handhaven, maar zijn gedwongen toe te geven
aan het nieuwe.
Het volk verlangde een grondwet (Charte); Lodewijk vond een compromis;
hij wilde zich geen grondwet laten opleggen. doch gaf haar zelf. Het is de
regeering niet gelukt de tegenstellingen te verzoenen en een band te vormen
tusschen de heerschende klassen van vóór en van na de revolutie. den ouden
adel en de burgerij. Zij trachtte den adel in zijn vroegere positie te herstellen en
wekte daardoor het wantrouwen der burgerij, die overal inbreuk zag op haar
rechten. De charte had het Katholicisme als staatsgodsdienst erkend. doch ook
aan de andere belijdenissen vrijheid verleend. De geestelijkheid was goed;
ijverig werd gewerkt om den godsdienstigen geest te verlevendigen; met veel
vrucht werden overal missies gegeven. Doch er was priestergebrek ; van
1801-15 waren slechts 6000 priesters gewijd. evenveel als vroeger in één jaar;
in 1816 waren 13000 parochies zonder pastoor. De regeering zocht de- Kerk
weer in haar ouden luister te herstellen; de bisschoppen waren niet meer als
onder Napoleon ambtenaren. doch werden met eerbied behandeld; meestal
werden weer adellijken gekozen. De geestelijkheid was zeer gehecht aan de
monarchie ; zij had gemeenschappelijk met haar geleden en de zegepraal behaald;
de goede tijden van voor de revolutie schenen weer aan te zullen breken. De
monarchie gold voor de meeste Katholieken als de eenig aanvaardbare regeerings~
vorm. Hun voornaamste blad droeg den naam: Ami de la religion et du roi;
bij missies werd gezongen: Vive Ie roi, vive la foi.
De enge verbinding van de kerk met de monarchie is haar in deze omstandig~
heden in vele opzichten noodlottig geworden. vooral omdat het Gallicanisme
weer herleefde. zoowel het theologische als het politieke. De regeering hand~
haafde het placet: de 4 Gallicaansche artikelen werden op de seminaries onder~
wezen; de mandementen der bisschoppen moesten in overeenstemming zijn met
de wenschen der prefecten; de geestelijkheid was weinig pauselijk gezind: bij
het door P. Leo XII uitgeschreven jubilé (1825) ging slechts één Fransche
bisschop naar Rome; in de katholieke bladen werd over het jubilé zoo goed als
niet geschreven, des te meer over de kroningsplechtigheden van Karel X. Het
Gallicanisme maakte de kerk impopulair en verlamde haar actie. Het wekte den
indruk, alsof de Kerk een staatsinstelling was. des te meer. daar Lodewljk XVIII
persoonlijk niet geloovig was; de Kerk werd met de aan velen onsympathieke
regeering vereenzelvigd en met dezelfde of nog grootere vijandigheid bejegend;
de fouten der regeering werden op haar rekening gesteld. Zoo is de Restauratie
een bloeitijdperk van anticlericalisme ; in honderdduizenden exemplaren werden
de werken van Voltaire en Rousseau verspreid, meer dan ooit vroeger of later;
de pers was antikatholiek, evenals de onderwijswereld ; de Julirevolutie van
1830 had een sterk antikatholiek karakter. - Van den anderen kant kon de kerk,
door het Gallicanisme gebonden. niet tegen het ongeloof zelfstandig optreden; zij
kon hoogstens een beroep op de regeering doen. Deze steunde wel financiëel de
kerk; nam ook wel maatregelen tegen de antikatholieke propaganda. doch kon
niet veel doen. daar in 1816 de meerderheid in de kamer aan de liberalen
gekomen was. Het meest zorgelijk was de toestand van het hooger onderwijs.
Het onderwijs had vroeger grootendeels bij de Kerk berust. doch Napoleon
had de Sorbonne tot een staatsuniversiteit gemaakt en haar het toezicht over
het onderwijs in het geheeIe land opgedragen en het onderwijsmonopolie : zonder
haar toestemming mochten geen scholen worden opgericht. De universiteit was
antigodsdienstig. Lodewijk XVIII had haar het onderwijsmonopolie gelaten, doch
getracht haar in meer katholieken geest te leiden; de (gematigd) Gallicaansche
bisschop Frayssinous 1 werd aan haar hoofd gesteld, doch hij kon weinig
bereiken en werd in 1828 door het ministerie Martignac gedwongen af te treden.
1
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De verkiezingen van 1827 brachten weer een groote liberale
meerderheid in de kamer en aan den liberaal Martignac werd de
vorming van een ministerie opgedragen. Dit vaardigde in 1828
een ordinantie uit, waarbij het geven van onderwijs werd ver~
boden aan leden van niet geautoriseerde congregaties (waartoe
ook de Jez ui eten behoorden, die wel geduld, doch niet wettelijk
geautoriseerd waren) en een tweede, waardoor de kleinseminaries
onder contröle der regeering gesteld werden. 73 bisschoppen
dienden een Mémoire in bij den koning, om opheffing der ordi~
nanties te verkrijgen; doch op verzoek van Karel X raadde de Paus
hen aan er zich bij neer te leggen, omdat de koning anders misschien
zijn kroon verliezen zou. De koning was echter ook ontevreden en
belastte zijn vriend Polignac met de vorming van een nieuw
ministerie (1829). De verkiezingen van 1830 schonken aan de
liberalen een nog grootere meerderheid (272 tegen 140); Polignac
stelde zich boven de grondwet, hief de persvrijheid op en ontbond
de kamer. In Juli brak te Parijs de revolutie uit en de kroon werd
aangeboden aan Philips I van Orleans (1830-48) 1, een zoon van
Philippe Egalité, die de nieuwe grondwet door een verdrag met
de natie aannam: de "burgerkoning" in plaats van den koning "bij
de genade Gods". De constitutie was in meer liberalen geest
gewijzigd; in plaats van staatsgodsdienst werd het Katholicisme
verklaard als de godsdienst van de meerderheid der Franschen.
De kerk werd meegesleurd in den val der Bourbons; zij werd met
haat en spot overladen. Op vele plaatsen werden kerken
geplunderd, kruisbeelden vernield en moesten de priesters zich
verbergen; ook de nieuwe regeering was niet katholiek gezind en
gebruikte het concordaat om de kerk te onderdrukken.
2°. In dit milieu is opgetreden Felix de Lamennais ( 17821854 ).2
Uit een aanzienlijke familie te St. Malo in Bretagne geboren, had hij door
1 P. Th ure a u - Dan gin, Histoire de la monarchie de Juillet, 7 v. P.
1897-1904. - P. de la Gorce, Louis Philippe 1830--1848, P. 1931. F. M 0 u r r e t. Le mouvement cath. en France 1830/50. P. 1927. - 2 Oeuvres
complètes, 12 v. P. 1836---37. - F. D u i n e. Essai de bibliographie de F. R.
de la Mennais. P. 1923; La Mennais. Sa vie. ses idées. ses ouvrages. P. 1922. A. B 0 u t a r d. L .• sa vie et ses doctrines. 3 v. P. 1908--13. - Mgr. L a vei 11 e.
L .• 2 v. P. 1924. - A. F on ck. L.. D. Th. VIII. - J. van Dij k. L. Een
levensbeeld. Leid. (z. j.). - R. Vallery-Radot. Lamennais. P. 1931. H. Bremond. L'inquiétude religieuse 11 (La détresse de L.). P. 1909. P. Dudon. L. et Ie Saint-Siège. P. 1911. - F. Vrijmoed. L. avant sa
défection et la Neérlande catholique. P. 1930. - L. Ah ren s. Lamennais und
Deutschland. Mr. 1930. - C. Con sta n tin. Libéralisme catholique. D. Th.
IX (1926), 523-563. Chr. Mar é c h a I, La dispute sur I'Essai sur
l'Indifférence, P. 1925.
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lectuur op jeugdigen leeftijd het geloof verloren; ook schijnt hij een sentimenteele
crisis te hebben doorgemaakt. Onder invloed van zijn broeder Jean Marie, een
vromen priester, stichter van de Congregatie der broeders van het christelijk
onderwijs, keerde hij in 1804 tot de Kerk terug en deed zijn eerste H. Communie.
Als vele romantieken van zijn tijd leed hij aan een ongeneeslijke melancholie;
vol verlangen naar vage, onbereikbare idealen, vond hij nergens rust en
bevrediging. Na langen innerlijken strijd ontving hij, uit gehoorzaamheid aan
zijn geestelijke leiders, in 1816 de H. Priesterwijding, zonder er zich innerlijk
getrokken toe te gevoelen en zonder er de eigenlijke bevrediging in te vinden.
Zijn vrienden gaven hem den raad zijn talenten in dienst der Kerk te stellen;
zoo verscheen in 1817 het eerste deel van zijn Essai SUl' l'indiffél'ence en matièl'e
de religion, dat hem in eens tot een beroemd man maakte. Lamennais is een
groote geest, met grootsche ideeën en idealen en een dikwijls scherpen blik op
de toestanden, een redenaar, een visionair, die de abstracte ideeën vorm en
leven geeft, een der grootste schrijvers der 1ge eeuw. Doch hij is een ziekelijke
natuur: hartstochtelijk en prikkelbaar, zonder zelfbeheersching, vasthoudend aan
zijn ideeën, geneigd tot uitersten; met denzelfden hartstocht, waarmee hij jaren
lang de Kerk verdedigde, zal hij zich later tegen haar keeren.
Zijn Essai is een grootsch opgezette apologie. De oorzaak van de noodlottige
thans heerschende sociale wanorde is de onverschilligheid in het geloof, de
rationalistische loochening van het autoriteitsbeginsel. De wereld moet weer het
goddelijk gezag der Kerk erkennen, haar recht om den menschelijken geest te
leiden en voor dwaling te behoeden, zoowel op godsdienstig als op weten~
schappelijk, moreel, sociaal en politiek gebied. Lamennais beschouwt den
godsdienst derhalve niet in zoover hij onze verhouding tot God regelt en het
zielenheil verzekert, doch in zoover hij een sociale roeping heeft, het welzijn der
maatschappij waarborgt. Dit was niet nieuw. Geheel de 18e eeuw was door
deze tendenz beheerscht geweest; ook de apologie van de Maistre en de BonaId
is sociologisch georiënteerd; in de plaats van het Deïsme der 18e eeuw stellen
zij, door de revolutie onderricht, de Kerk, die het heil der maatschappij verzekeren
moet. - In 1820 verscheen het tweede deel, voor velen een teleurstelling, waarin
hij zijn philosophische ideeën, een vorm van traditionalisme (§ 221, 1°), uiteenzet,
die met zijn sociologische opvattingen nauw samenhangen. Het individueele
verstand is niet in staat de waarheid te kennen, zooals de ondervinding leert.
Toch nemen wij verschillende waarheden aan, bv. dat wij bestaan; wij moeten
er zelfs noodzakelijk aan gelooven. Waarom 1 Om het gezag der menschheid.
Het feit, dat de menschen eenstemmig aannemen, dat iets waar is, is voor ons
het motief, een waarheid als zoodanig te erkennen. Het princiep en het criterium
der waarheid is de overeenstemming van alle menschen (sens commun). Alleen
datgene kan als waar worden aangenomen, wat door allen gehouden wordt en
wat allen houden is waar. Als diepsten grond, waarom het algemeene mensche~
lijke verstand (Ia raison générale) niet dwalen kan, geeft Lamennais aan, dat
het is een "participation de la raison de Dieu lui~même". God, wiens bestaan door
den sens commun geleerd wordt, heeft de algemeen aangenomen waarheden
moeten openbaren, omdat de rede ze uit zich zelf niet had kunnen ontdekken.
Door de traditie zijn deze waarheden in het gemeenschappelijk bezit der
menschheid overgegaan. De traditie wordt in de Kerk bewaard en de Paus
moet haar verklaren.

Lamennais ziet dus in het Katholicisme de basis der maat~
schappij ; zonder de Kerk is geen gerechtigheid, geen gehoorzaam~
heid aan de wetten, geen sociale orde mogelijk. De regeeringsvorm.
monarchie of democratie, is op zich bijzaak, als hij slechts steunt
op de Kerk. Aanvankelijk was hij conservatief, en een vurige
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verdediger der monarchie, die hem de beste waarborg scheen
voor de samenwerking van Kerk en maatschappij. Doch spoedig
werd hij teleurgesteld; hij zag, dat het ongeloof toenam en dat
van de Kerk geen actie daartegen uitging. Als de Maistre zag hij
de oorzaak daarvan in het Gallicanisme, dat de Kerk beheerscht,
haar de bewegingsvrijheid ontneemt en tot een staatsinstelling
maakt, den godsdienst niet als doel, doch slechts als middel beschouwt. In zijn De la religion considérée dans ses rapports avec
['ordre politique et civil ( 1825/26) stelt hij deze noodlottige
gevolgen van het Gallicanisme scherp in het licht, echter niet zonder
overdrijving. In plaats van dat de staat de Kerk beheerscht, moet
de Kerk den staat leiden. Zijn ideaal is een soort theocratie, wel
niet zoo sterk als in de Middeleeuwen, toen velen den Paus een
directe macht over de tijdelijke aangelegenheden toeschreven; doch
de Kerk en haar hoofd, de Paus, moeten een "puissance directive et
ordinative" over de vorsten en volkeren uitoefenen. "La monarchie
spirituelle du Pape est Ie fondement et Ia garantie des monarchies
temporelles des rois". Als een Europeesche rechtbank zou worden
ingesteld om den eeuwigen vrede te verzekeren, zou hij met Leibnitz meenen "de I'établir à Rome et d'en faire Ie Pape président."
De tegenwoordige regeering echter, die het Gallicanisme handhaaft
en het geloofsartikel der pauselijke onfeilbaarheid loochent,
"garantie de I'unité catholique et aussi de I'ordre social", is
atheistisch en voert het land tot den ondergang. Lamennais werd
beboet, omdat zijn aanval op het Gallicanisme de rechten des
konings aantastte. Van dat oogenblik af brak hij voorgoed met de
Bourbons. Karel X, die het anti-kerkelijk ministerie Martignac
handhaafde, was voor hem een vijand der Kerk en in zijn welsprekend Des ptogrès de la R.évolution et la guerre contre l'Eglise
( 1828) roept hij de Kerk op zich van de monarchie los te maken.
Het einde der monarchie is nabij; de toekomst behoort aan de
vrijheid, het volk, de democratie. Als de Kerk zich aan de zijde der
vrijheid schaart en zelf vrij geworden is, zal zij haar zegenrijke
werkzaamheid kunnen ontwikkelen; dan zullen het volk en de goedgezinde liberalen overtuigd worden, dat zij alleen de ware vrijheid
en het heil der maatschappij waarborgt en tot haar terugkeeren. Hij
spreekt nog niet van een bondgenootschap met de liberalen; integendeel: hij bestrijdt hun princiepen en de houding van de meesten van
hen, die vijandig staan tegenover de Kerk. Doch hij wendt zich met
een zekere sympathie tot de gematigde liberalen, de doctrinaires, die,
ofschoon onverschillig in het geloof, toch ieder, ook den Katholiek,
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zijn vrijheid willen laten. Men moet niet bang zijn voor het libera~
lisme. het van zijn verkeerde princiepen en consequenties ontdoen.
het katholiek maken. zooals hij later vooral betoog en zal. de vrij~
heid baseeren op het evangelie. niet op het ongeloof. - Des progrès
maakte diepen indruk. doch bevredigde noch de liberalen noch de
Katholieken. Deze zagen er een aanval in op de toch reeds wankele
monarchie; Mgr. de Quélen. a.b. van Parijs. sprak zijn veroor~
deeling uit; de Paus zweeg; hij kon den talentvollen verdediger der
pauselijke rechten moeilijk veroordeelen. doch evenmin aan~
moedigen op den vooravond van den val der Bourbons. Lamennais
begreep dit niet en teleurgesteld trok hij zich terug in de eenzaam~
heid van La Chesnaye. Daar verzamelde hij een kring van jonge.
zeer talentvolle leerlingen en medestanders. geestelijken en leeken ;
Lacordaire, Montalembert, Gerbet, Guéranger, Rohrbacher. Met
hen zou hij den strijd voor de vrijheid der Kerk gaan voeren. Zij
vormden een soort religieuse congregatie. met inachtneming der
regels van het gemeenschappelijk leven.
De Julirevolutie van 1830 scheen de voorspellingen van Lamen~
nais te verwezenlijken: de Bourbons gevallen. een grondwet. die
grootere vrijheid beloofde. De bisschoppen waren verslagen en
radeloos en zwegen. Doch mocht men de liberalen hun overwinning
laten uitbuiten ten nadeele der Kerk? De grondwet. die ook de
liberalen beweerden te eerbiedigen. beloofde vrijheid. ook voor
den godsdienst. Welnu. de Katholieken moesten er voor strijden.
dat de Kerk die vrijheid ook verkreeg. Om dit plan te verwezen~
lijken. om krachtens de grondwet de vrijheid voor de Kerk te
veroveren. stichtte Lamennais het eerste katholieke dagblad.
L'Avenir, waarvan het eerste nummer 16 Oct. 1830 verscheen. De
medewerkers van Lamennais waren zijn bovengenoemde jeugdige
leerlingen. Hij was beïnvloed door het voorbeeld van andere landen.
In de Vereenigde Staten waren kerk en staat gescheiden en het
Katholicisme bloeide. In Engeland streed O'Connel onder de leuze
"burgerlijke en religieuse vrijheid" met een beroep op de door de
grondwet gegarandeerde vrijheid voor de emancipatie der Katho~
lieken. In België hadden de bisschoppen in 1815 de grondwet
veroordeeld. omdat zij vrijheid van godsdienst toestond (§ 217);
de liberalen waren er voor geweest en hadden de anti~katholieke
maatregelen toegejuicht. Toch sloten de Katholieken in 1828 met
de liberalen een verbond, de eersten om zich te verweren tegen de
anti~katholieke politiek der regeering, de laatsten uit antipathie
tegen haar absolutisme. De' Katholieken aanvaardden het princiep
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der liberalen: "liberté en tout et pour tous", om met hun hulp voor
zich zelf vrijheid te verkrijgen. Het congres van 10 Nov. 1830, dat
na den opstand een nieuwe grondwet moest geven, bestond uit 140
Katholieken tegen 60 liberalen; ook de Katholieken stemden voor
een grondwet, die vrijheid van godsdienst en van drukpers gaf.
Het devies van L'Avenir luidde: Dieu et la liberté en beoogde
een verbond tusschen de Kerk en de vrijheid. Hij vraagt geen
onbeperkte vrijheid: "het recht voor iederen mensch om te gelooven
en te handelen, zooals het hem behaagt", doch het recht "om alles
te doen, wat niet met de gerechtigheid in strijd is". Om de vrijheid
voor de Kerk te verkrijgen, plaatst hij zich op het standpunt der
grondwet en aanvaardt de daar beloofde vrijheid "voor allen in
alles". Dan moet men de andere belijdenissen en de dwaling ook
volkomen vrijheid geven, doch de Kerk kan den strijd met de
dwaling veilig aanvaarden; als zij zelf slechts vrij is, zal zij over~
winnen. L'Avenir heeft een politiek~sociaal en een godsdienstig~
zedelijk program, krachtens hetwelk het eischt: vrijheid van druk~
pers, van onderwijs, van vereeniging, van geweten, scheiding van
kerk en staat.
Op politiek-sociaal gebied vraagt hij decentralisatie, burgerlijke vrijheid en
gelijkheid voor allen, economische vrijheid. Ofschoon hij in theorie vasthoudt aan
het liberale economische systeem, vrijheid van arbeid en industrie, vrije vraag
en aanbod, "personne ne peut intervenir sans injustice dans la fixation du prix
des salaires", ziet hij het onrechtvaardige ervan in en tracht het te verbeteren.
L'Avenir eischt voor de arbeiders het recht van vereeniging om zich te kunnen
verdedigen; hij pleit voor een werkdag van 12 uur in plaats van 15-18;
de Kerk moet bij patroons en arbeiders regelend tusschenbeiden komen.
Op godsdienstig-zedelijk gebied vraagt hij: a. vrijheid van drukpers voor
allen, op de eerste plaats, opdat de Katholieken die zouden verkrijgen, want
de pers is het krachtigste middel "pour la vérité de se produire au grand jour".
Er bestaat dan wel gevaar, dat ook de dwaling zich verbreiden kan, doch een
censuur van den staat kan ook de katholieke pers treffen en de staat kan de
censuur over goed en kwaad niet uitoefenen, omdat hij niet onfeilbaar is; beter
geen dan een niet door de Kerk uitgeoefende censuur. En wij moeten vertrouwen
stellen in de waarheid. "La verité persecutée a triomphé partout de l'erreur
privilegiée et puissante". - b. Vrijheid van onderwijs: opdat de Katholieken
niet meer verplicht zijn de ongeloovige scholen te bezoeken. - c. Vrijheid van
vereeniging, voor kloosterorden en arbeiders. - d. Vrijheid van geweten en
scheiding van kerk en staat. Omdat het Gallicanisme zooveel kwàad gesticht
heeft, vraagt hij voor de Kerk absolute vrijheid om haar eigen aangelegenheden
te regelen; de staat heeft geen enkel recht ten opzichte van de Kerk, doch
ook geen enkele bijzondere verplichting; de staat moet aan de Kerk haar
vrijheid garandeeren gelijk aan iedere vereeniging. Dit veronderstelt, dat de
staat areligieus is, zich om de Kerk niet bekommert en aan iedereen vrijheid van
godsdienst en geweten laat. Wel is dit niet het ideaal; integendeel: Kerk en
staat moeten samenwerken als ziel en lichaam. "De tijdelijke zaken hebben
als fundamenteelen regel de goddelijke wet en de Kerk heeft tot taak de
goddelijke wet te verklaren in haar verhoudingen tot de tijdelijke orde". De
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Paus heeft krachtens zijn geestelijke macht het recht ..de décider les actes de
conscience sociaux". Het ideaal is ..L'Eglise animant, inspirant I'Etat, I'Etat
mettant ses forces au service de l'Eglise". Doch dit ideaal is thans niet te
bereiken; alleen als de Kerk zich op het standpunt der vrijheid plaatst, zal zij
het op den duur verwezenlijken. De Kerk moet dus het concordaat verbreken.
dat haar vrijheid belemmert en de bisschopsbenoemingen aan den staat overlaat.
De geestelijkheid zal dan haar bezoldiging verliezen, doch dan is zij vrij en de
geloovigen zullen haar onderhouden. De Kerk moet ook haar privilegies priJ~
geven, geen rechten opeischen, omdat zij een goddelijke instelling is, doch zich
stellen op den bodem van het algemeen recht, Ie droit commun. Zij heeft den
steun van den staat niet noodig : .. e1le suffit à elle-même". Zij moet geen beroep
doen op materieelen steun van den staat, op den wereldlijken arm. De Kerk
kan wel straffen toepassen op haar onderdanen. doch alleen geestelijke. Zij
moet niet naar de Middeleeuwen terugkeeren; toen verkeerde de menschheid
in haar kinderjaren en had tuchtmiddelen noodig. Nu zij volwassen is. moet zij
zich zelf in vrijheid regeeren. ..Si la foi renait par la liberté". zou het een
contradictie. een misdaad zijn aan de vrijheid te verzaken. (Constantin. 526--555).

Met de oprichting van L'Avenir ging 18 Dec. 1830 samen de
stichting van een Agence générale pour la défense de la liberté
religieuse, die een levendige propaganda maakte. Vergreep de
regeering zich aan de vrijheid der Kerk. dan werd terstond daarop
gewezen. Adressen met duizenden handteekeningen voor de vrijheid
van onderwijs werden aan de Kamer aangeboden. Om de regeering
uit te dagen richtte Lacordaire zonder verlof te Parijs een kleine
school op voor arme kinderen. Voor de rechtbank gedaagd. ver~
dedigde hij zich zelf in zijn vroeger gewaad van advocaat; hij werd
stormachtig toegejuicht en vrijgesproken. Met ongeëvenaarde kracht
en welsprekendheid verdedigde Montalembert de vrije school in de
eerste kamer. Er kwam leven in de ontmoedigde Katholieken. De
Katholieken alleen waren echter niet machtig genoeg de vrijheids~
idee te verwerkelijken; daarom publiceerde L'Avenir in zijn laatste
nummer een Acte d' union, waarin hij de Katholieken en de
werkelijke liberalen der geheele wereld opriep zijn program te
aanvaarden.
Doch Lamennais, ofschoon zijn bedoelingen ongetwijfeld zuiver
waren, wekte ook hevige oppositie, zoowel om het minder juiste
van sommige zijner opvattingen als door de wijze, waarop hij zijn
ideeën verkondigde.
a. Zijn gronddwaling is. dat hij de taak der Kerk te beperkt opvat; hij ziet
haar hoofddoel in de sociale werkzaamheid. En hij meent. dat zij alleen van
de democratie heil kan verwachten. b. Ofschoon beïnvloed door de liberale
vrijheidsromantiek (§ 207. 1°). is hij geen liberaal in den eigenlijken zin van het
woord: nooit heeft hij de autonomie der rede en het liberale religieuse
indifferentisme aanvaard. de gelijkstelling van vrijheid en dwaling. de scheiding
van kerk en staat als een ideaal gewenscht. ..La liberté des peuples a pour
condition. pour base nécessaire. Ia liberté de l'Eglise". Men had hem ook geen
verwijt kunnen maken. als hij verklaard had de absolute vrijheid te willen
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dulden als een noodzakelijk kwaad, als iets, wat men in de tegenwoordige
omstandigheden toch niet verhinderen kan en waarv~ ook de Katholieken
konden profiteeren om voor zich vrijheid te verkrijgen, zooals in België geschied
was. Doch hij laat zich dikwijls meesleepen door het liberale mysticisme en
noemt dan de onbeperkte vrijheid het absolute goed, een christelijk princiep,
de vrijheid van geweten ..00 droit naturel sacré". Hij stelt m.a.w. soms practische
eischen als princiepen op, verdedigt de absolute vrijheid niet als hypothesis, als
iets wat in bepaalde omstandigheden geduld kan worden of zelf goed kan zijn.
doch als thesis, als het normale, alsof de waarheid en de dwaling hetzelfde
recht op vrijheid hebben. Of hij schijnt dit tenminste te doen: want daar hij zijn
gedachten niet logisch tot een systeem uitbouwt, doch rhetorisch ideeën lanceert.
die soms elkaar schijnen tegen te spreken, is het niet zelden moeilijk uit te
maken, wat hij eigenlijk wil. Door het liberale optimisme verblind, meent hij, dat
de waarheid uit eigen krachten de dwaling zal overwinnen en hij begrijpt niet,
wat toch de ondervinding leert, dat de kansen voor beiden niet gelijk staan:
dat de dwaling meer kracht heeft de zwakke menschelijke natuur te verleiden
dan de waarheid om haar te winnen, dat de dwaling dikwijls met oneerlijke
middelen werkt. Ook de samenwerking van Katholieken en ongeloovigen,
principieele tegenstanders, was een utopie. c. Het concordaat had ongetwijfeld
vele schaduwzijden, doch bood ook voordeelen. Het plotseling te verbreken zou
de Fransche kerk in een avontuur storten, waarvan de gevolgen niet te voorzien
waren. De Kerk mocht ook niet in een katholiek land als Frankrijk alle voorrechten prijsgeven, waarop zij als goddelijke instelling recht had, om zich als een
zuiver menschelijke vereeniging op den bodem van het algemeene recht te stellen.
In andere landen waren de omstandigheden geheel verschillend. d. Zulke
delicate quaesties behoorden bovendien niet in een dagblad besproken te worden.
Het was op de eerste plaats de taak van Paus en bisschoppen ze te behandelen
en Lamennais en de zijnen wekten den indruk ze buiten hen om te willen
oplossen. e. Tenslotte konden de Fransche Katholieken, vastgegroeid aan de
monarchie, de democratische ideeën van Lamennais niet begrijpen. Onder de
monarchie had de Kerk geschitterd; de vrijheid, door de revolutie gepredikt,
had haar op den rand van den ondergang gebracht. Onvoorzichtige uitdrukkingen,
zonder nuanceering gelanceerde leuzen van vrijheid en volkssouvereiniteit schenen
tot revolutie op te wekken en haar te wettigen.

Zoo is het verklaarbaar, dat de bisschoppen in L'Avenir een
gevaar zagen en verschillende begonnen een formeele vervolging:
seminarieprofessoren, die aanhangers waren van Lamennais,
werden afgezet, theologanten niet tot de H. Wijdingen toegelaten.
De lezers van L'Avenir (2300 abonnementen) waren meest jonge
geestelijken: door deze maatregelen kreeg het blad gebrek aan
steun en geld en 15 Nov. 1831 moest het de uitgave staken. In het
laatste nummer werd dit aangekondigd: .. Als wij ons een oogen~
blik terugtrekken, is het niet van vermoeidheid, nog minder wegens
moedeloosheid, doch om gelijk vroeger de soldaten van Israël. den
Heer te raadplegen in Silo: men heeft ons geloof en goede be~
doelingen in twijfel getrokken: te Rome zullen wij de beslissing
vragen." Kort daarop gingen Lamennais, Lacordaire en Montalem~
bert naar Rome. Het was een zeer onverstandige daad: Rome had
tot dusver gezwegen en zou misschien nog langer de actie van
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Lamennais geduld hebben. omdat hij met goede bedoelingen bezield
was en inderdaad. veel goeds tot stand gebracht had. Doch
Lamennais wilde een beslissing en een positieve goedkeuring en
deze kon Rome niet geven. 13 Fransche bisschoppen zonden 56
proposities uit zijn geschriften naar Rome. met het verzoek deze
te veroordeelen; 15 Aug. 1832 verwierp de encycliek Mirari vos
de voornaamste dwalingen van Lamennais. echter zonder namen en
geschriften te noemen (Denz. 1613-16). Tegelijk met de encycliek
ontving Lamennais namens den Paus een schrijven van kard. Pacca,
waarin zijn verdiensten geprezen en zijn goede bedoelingen verondersteld worden en de voornaamste punten aangegeven worden.
die den Paus mishagen: de openlijke behandeling van leerstukken
en aangelegenheden. die aan den Apostolischen stoel gereserveerd
zijn; zijn opvatting omtrent de burgelijke en politieke vrijheid. die
ongetwijfeld tegen zijn bedoeling in. tot opstand voeren moet;
de overdrijving der cultus- en persvrijheid. die tegen de leer,
princiepen en praktijk der Kerk indruischt. "want indien onder
sommige omstandigheden de voorzichtigheid gebiedt ze te dulden
als een minder kwaad. dan kan een zoodanige leer toch nooit door
een katholiek worden voorgesteld als een goede en begeerenswaardige zaak."
Lamennais onderwierp zich aanvankelijk uiterlijk. doch niet
innerlijk. M.et al den hartstocht van zijn karakter had hij voor zijn
idealen gestreden; zoo was hij er in opgegaan, dat hij de mogelijkheid van dwaling nooit schijnt overwogen te hebben. De veroordeeling had hem gebroken. Zijn tegenstanders. niet tevreden met
zijn vernedering, wilden hem vernietigen; zij verklaarden zijn
onderwerping ontoereikend en dreven hem tot het uiterste. In
Paroles d' un croyant (1834) verklaart hij den oorlog aan koningen pausschap, in oudtestamentische beelden en apocalyptische
visioenen. De vorsten zijn kinderen des duivels; de Kerk die zich
aan hen bindt. is omgekocht en verraadt de menschheid. Steeds
verder dwaalde hij af. Hij verheerlijkt het Deïsme en de democratie
als den godsdienst der toekomst; later vervalt hij in een religieus
getint communisme; zijn moreel leven is altijd onberispelijk
gebleven. Op zijn sterfbed weigerde hij een priester; hij bepaalde.
dat men hem zonder godsdienstige plechtigheden en zonder een
grafsteen onder de armen begraven zou. - Lamennais is een der
meest tragische figuren uit de geschiedenis der Kerk: zooveel
idealisme. liefde en geestdrift voor de Kerk. zooveel talent en ijver
en het einde een diepe val. veroorzaakt door overdrijving. gebrek
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aan werkelijkheidszin, zelfoverschatting, zelfverblinding en eigen..
zinnigheid. Zijn werk voorzoover het goed was, is echter niet
nutteloos geweest: hij heeft de gevaren getoond van het Gallica..
nisme en een te nauw samengaan van de geestelijkheid met de
monarchie, de Katholieken tot leven opgewekt en een elite gevormd
onder de jongere generatie, geleerd om te strijden voor de vrijheid
en de rechten der Kerk, en daarmee nieuwe wegen voor actie
gewezen, die later met succes gevolgd zijn ... Hij staat aan het begin
van de intellectueele beweging der Fransche geestelijkheid en aan
de bron van alle groote bewegingen der laatste jaren van de
1ge eeuw" (Baudrillart, Le renouvellement intellectuel du Clergé
de France au XIX S., P. 1903, 13.)
Ook in het buitenland waren velen onder de betoovering van zijn
machtig woord gekomen: uit ons land min of meer en gedurende
eenigen tijd o.a. P. Roothaan, Mgr. van Bommel, Broere en vooral
Ie Sage ten Broek ( Vrij moed) .
3°. De Katholieken gingen voort op den door Lamennais
gewezen weg, doch meer gematigd en dUidelijk maakten zij onder..
scheid tusschen thesis en hypothesis. Hun leiders waren Lacor..
daire 1 en Montalembert. 2 Lacordaire ( 1802-61) had in zijn
studietijd als zoovelen het geloof verloren: als jeugdig advocaat
vond hij het terug en werd priester. Tijdens de restauratie was
voor zijn vrijheidsideeën geen plaats en hij wilde naar Amerika
gaan, toen hij aan L'Avenir een arbeidsveld vond. Na de veroor..
deeling van Lamennais onderwierp hij zich ook innerlijk aan Rome,
doch immer is hij een kampioen voor de vrijheid gebleven en
voorstander van een gezonde democratie. In 1835 droeg
Mgr. Quélen, a.b. van Parijs, hem op godsdienstige conferenties
in de Notre Dame te houden: hij was een groot redenaar en
weldra vulden 6000 hoorders de kerk, meest jongeren uit
intellectueele kringen. Voor zijn grootendeels niet geloovig gehoor
ontleende hij zijn argumenten aan de rede, de geschiedenis, philo..
sophie en sociologie en wees op de groote beteekenis der Kerk
voor de waardigheid en vrijheid van den mensch en voor de
sociale orde. In 1838 werd hij Dominicaan en voerde in 1843 de
orde in Frankrijk in. - Graaf de MontaIembert (1810-70), een
1 Biogr.: Th. Foisset, 2 v. P. 1870: B. Chocarne, 2 v. P.81880:
d'Haussonville, P. 31904: H. NohIe, D. Th. VIII (1925): R. Zeller,
P. 1929. - J. F 0 I 9 h é r a, L'apologétique de L., P. la 1905. - la P. Lee a n u e t.
Montalembert, 3 v. P. 1895-1901. - V. Bucalle, M. Dijon 1927. H. S c h a e p man, De jeugd van M., Menschen en B. 11, 63.
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ridder zonder vrees en blaam, is ook de vrijheidsidealen zijner
jeugd trouw gebleven: hij wist zich echter niet voor overdrijvingen te hoeden. Aristocraat, was hij minder volksman dan
Lacordaire: hij streed meer voor de politieke vrijheid. Met groote
geestdrift en schitterende welsprekendheid heeft hij als lid van de
kamer der Pairs de rechten der Kerk verdedigd en voor haar
vrijheid gestreden. Hij was de eerste, die de Katholieken organiseerde om op te komen voor hun rechten, die de grondwet
waarborgde. Met talent heeft hij de middeleeuwsche beschaving
en kunst verheerlijkt in zijn Ste. Elisabeth en Les moines d'Occident.
De strijd der Katholieken gold vooral de vrijheid van het onderwijs. De (protestantsehe) minister Guizot had het lager onderwijs
in een voor hen gunstigen zin hervormd ( 1833), doch de
inrichtingen de l' enseignement secondaire (middelbaar en voorbereidend hoog er onderwijs), door Lamennais genoemd .. séminaires
de l'atheisme", stonden nog onder het monopolie der anticlericale
universiteit, waaronder de wet Villemain (1841) ook de kleinseminaries wilde stellen. Dit bracht de Katholieken in beweging. De
bisschoppen waren aanvankelijk meer geneigd gelijk vroeger door
stappen bij de regeering eenige concessies te verkrijgen, doch
Mgr. Parisis, b. van Langres, pleitte onder invloed van Mgr. van
Bommel van Luik, voor het standpunt der Belgische Katholieken:
zich stellen op het terrein van het algemeene recht, krachtens de
grondwet vrijheid van onderwijs opeischen. Een comité de défense
religieuse werd opgericht en onder leiding van Montalembert vormde
zich een ..parti catholique", niet een politieke partij, doch een
eenheidsfront der Katholieken op onderwijs~ en sociaal gebied: bij
de verkiezingen van 1846 behaalden zij 146 zetels. Het resultaat was
de wet~Falloux (1850), tot stand gekomen door een compromis der
Katholieken en gematigde liberalen (Thiers), die het enseignement
secondaire vrij maakte. Ieder, ook een congregatie, kan scholen
oprichten, die mede onder toezicht der geestelijken staan en uit de
openbare kas gesteund kunnen worden: de universiteit blijft echter
het oppertoezicht behouden. Talrijke intransigente Katholieken
waren over deze laatste bepaling niet tevreden, maar de wet werd
ten slotte toch door hen aanvaard. Zij bleek een groote weldaad:
in 1854 hadden de Katholieken reeds 1081 inrichtingen van dit
onderwijs geopend. - De onderwijsquaestie had een anti~clericalen
storm tegen de Jezuieten ontketend (1843: Michelet, Quinet,
Eugène Sue, Le Juif errant): zij werden verdedigd o.a. door
Ravignan S. J. Op verzoek der regeering raadde P. Gregorius XVI
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de Jezuieten aan. zich voorloopig meer op den achtergrond te
houden (1845).
De regeering van Louis Philippe. die aanvankelijk zeer gereser...
veerd tegenover de Katholieken stond. was later meer welwillend.
Het Katholicisme begon allerwegen te herleven. Prosper Guéranger
( 1806-75) 1 vestigde zich met drie gezellen in het oude prioraat
van Solesmes (1833) en herstelde de Benedictijnerorde. Krachtig
heeft hij gewerkt aan de herleving der liturgie; doordat hij vooral
de Romeinsche bevorderde. heeft hij het Gallicanisme indirect
bestreden. Gousset (t 1866). kard. a. b. van Reims. droeg door
zijn Théologie morale (1844) er veel toe bij de moraal van
S. Alphonsus ingang te doen vinden en het heerschende rigorisme
te verdringen. Fr.Ozanam (1813-53)2. professor aan de Sorbonne,
vereenigde de universitaire jeugd om den socialen nood te lenigen en
stichtte de St. Vincentiusvereenigingen ( 1833). Deze beant...
woordden aan een eisch des tijds. want tegenover het opkomende
socialisme en communisme toonden zij. dat de Kerk oog heeft voor
de sociale behoeften. Tot dit doel stichtte Ozonam eveneens in
1848 een dagblad. L'Ere Nouvelle. Ook Buchez oriënteerde zijn
socialistische volgelingen naar een. zij het ook vaag. Christendom
en wees op de sociale beteekenis der Kerk. Zoo had de Februari...
revolutie (1848). die aan de Julimonarchie een einde maakte. over
het algemeen geen antichristelijk karakter. omdat men gezien had.
dat ook de Kerk een redelijke vrijheid voorstond. de belangen van
het volk behartigde.
4°. De keuze van Lodewijk Napoleon, den zoon van koning
Lodewijk Napoleon van Holland en Hortense de Beauharnais tot
president der republiek ( 1848). waartoe ook de Katholieken
hadden meegewerkt. was een reactie tegenover de demagogie. die
na de Februarirevolutie een gevaarlijk karakter aannam. In 1852
werd hij tot keizer uitgeroepen (1852-70) 3. Hij zocht den steun
der Katholieken en begunstigde de Kerk. die vooral in het begin
van het tweede keizerrijk een bloeitijdperk beleefde. Ofschoon de
organieke artikelen niet opgeheven werden. begon de regeering
minder het Gallicanisme toe te passen. en op talrijke synoden
spraken bisschoppen en geestelijken zich voor het primaat en de
P. Delatte. Dom Guéranger. 2 v. P. 1909.
G. Go y a u. Ozanam. P. 1925. - M. Ris c h k e. Ozanam. Keul. 1927. 3 P. de la Gorce. Hist. du Second Empire. 7 v. P. 1896-1905. J.
M a u r a i n. Le Saint-Siège et la France de décembre 1851 à avril 1853. p.
1930; La politique ecc1és. du second empire de 1852 à 1869. P. 1930.
1

2
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pauselijke onfeilbaarheid uit. Talrijk waren de katholieke scholen;
geen land deed zooveel voor de missiën. De wetenschap herleefde:
om haar in dienst van het geloof te stellen stichtten de priesters
Gratry (t 1872) 1 en Pététot te Parijs het Oratorium (1852), "un
atelier d'apologétique". Duizenden uit geheel het land vonden
opwekking van het geloof of den weg tot een beter leven bij
S. Jean Vianney2, den heiligen pastoor van Ars (1786-1859).
De verschijningen van O. L. V rouw te Lourdes 3 (1858) ver~
levendigden de godsvrucht tot de H. Maagd en trokken pelgrims
uit geheel de wereld.
Doch toen het positieve doel, vrijheid van onderwijs en een jegens de Kerk
gunstig gezinde regeering bereikt was, laaiden de oude twisten weer op over
de liberale methoden en haar al of niet vereenigbaarheid met de katholieke
princiepen. De zg. liberaal.katholieken 4 I Montalembert, Lacordaire, Falloux,
Cochin, de Broglie, Gratry, met hun orgaan Le Correspondant, Mgr. Dupanloup
(1802-78) 6, b. van Orleans, een verdienstelijk paedagoog, welsprekend, zeer
actief, een meer schitterende dan diepe geest, waren overtuigde Katholieken en
vol liefde voor de Kerk. In de vrijheid zagen zij een positief goed en zij meenden,
dat de Kerk zich zooveel mogelijk aan den modernen geest moest aanpassen,
om de wereld te winnen. Zij waren tegemoetkomend jegens andersdenkenden en
hadden bezwaren tegen de definieering der pauselijke onfeilbaarheid, een uiting
van absolutisme, waardoor de moderne mensch zich van de Kerk zou afwenden.
Aan de andere zijde stonden Mgr. Pie 6, b. van Poitiers, Mgr. de Ségur, vooral
Louis Veui1Iot (1813-83) T, redacteur van L'Univers, die de grootste journalist
der 1ge eeuw genoemd is. Veuilloi: was een geestdriftige, soms echter oppervlakkige verdediger van Kerk en Paus: voor de politiek als zoodanig was hij
onverschillig. Terwijl Montalembert en de zijnen zich meer op het terrein der
werkelijkheid plaatsten, meende Veuillot, dat de Kerk geen enkele concessie
mocht doen, al haar rechten moest handhaven en de dogma's scherp op den
voorgrond stellen. De strijd werd van beide zijden met noodelooze scherpte
gevoerd en ten slotte waren het onvruchtbare disputen. Hoe zou het mogelijk zijn
in het toenmalige Frankrijk de dwaling haar vrijheid te ontnemen? - Opzien
verwekten de beide redevoeringen van Montalembert op het katholieke congres
te Mechelen (1863) over de moderne vrijheden (L'Eglise libre dans L'Etat
libre), waarin men ook verband meende te zien met Döllinger en zijn geest.
verwanten. Montalembert zegt wel, zich op het terrein der hypothesis te stellen,
maar hij gebruikte zeer onvoorzichtige Uitdrukkingen. In den Syllabus zagen
velen een veroordeeling der liberaal·katholieken zonder meer, doch in zijn
brochure: La convention de 15 Septembre et I'Encyclique de 8 Décembre, door
Pius goedgekeurd, toonde Dupanloup aan, dat alleen excessen veroordeeld
waren. - Veuillot had ook partij gekozen voor abbé Gaume, die in zijn Le
1 Mgr. Perraud, Le P. Gratry, P. 1900. 2 A. Monnin, Vie du curé
d'Ars, 2 v. P. - F. Trochu, Le curé d'Ars, P. 1929. - 3 G. Bertrin,
Histoire critique de Lourdes, P. 40 1914. - L. Cr 0 s, Hist. de N. D. de Leurdes
d'après les documents et les témoins, I-m, P. 1925-27.
4 C. Constantin, Libéralisme cath., D. Th. IX (1926). A. LeroyBe a u I i e u, Les cath. lihéraux, P. 1885. - G. Wei 11, Hist. du cath. libéral en
France 1828-1908, P. 1909. - 6 Mgr. Lagrange, Vie de Mgr. D., 3 v.
P. 31886. - E. Faguet, Mgr. D .. P. (1914). - 6 A. Baunard, Le cardinal
Pie, 2 v. P. 21886. - 7 E. et F, V e u i 11 0 t, L. Veuillot, 'i v. P. 1899-1913. E. Tavernier, L. V., P. 1913.
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ver rongeur des sociefés modernes (1851) heftig het gebruik der heidensche
klassieken op de scholen bestreed. doch door Rome in het ongelijk gesteld werd.

Op het einde der vijftiger jaren nam Napoleon een anderen
koers. in verband met zijn anti~pauselijke houding in de Romeinsche
quaestie. Allerlei kleingeestige maatregelen werden tegen de Kerk
uitgevaardigd; het positivisme. de ongeloovige geest (Renan) .
de vrijmetselarij. de zedelooze literatuur richtten groote ver~
woestingen aan.
50 • Na zijn nederlaag in den Fransch~Duitschen oorlog legde
Napoleon de keizerskroon neer en nog eenmaal hadden de Katho~
lieken de kans den regeeringsvorm van hun land te bepalen. De
Parijsche Commune. een oproerige beweging na het aftrekken der
Duitsche troepen (Maart tot Mei 1871). had een proletarisch
karakter; Mgr. Darboy. a.b. van Parijs. die zich te midden der
strijdende troepen begeven had en talrijke andere priesters
(Captier O.P.• Olivaint S. J.) vielen als slachtoffers. De ver~
kiezingen voor de nationale vergadering van 1871 brachten een
groote meerderheid aan de conservatieven (400 legitimisten en
Orleanisten. ieder de helft). 38 Bonapartisten. 200 republikeinen.
Als president werd gekozen de liberaal Thiers (1871-73). die
door de meerderheid gedwongen werd af te treden en opgevolgd
werd door maarschalk Mac Mähon (1873-79). die geheel op
de rechterzijde steunde en streefde naar het herstel der monarchie.
welke ook door de gematigde liberalen gewenscht werd. De
candidaat der legitimisten was de graaf de Chambord. kleinzoon
van Karel X. die der Orleanisten de graaf van Parijs. kleinzoon
van Louis Philippe. De liberalen en liberale Katholieken waren
voor den laatste. de ultramontanen meer voor den graaf de
Chambord. omdat zij van de restauratiemonarchie meer heil voor
de Kerk verwachtten. van een "burgerkoning" een terugkeer tot
de revolutie vreesden. alsook veelal krachtens het legitimiteits~
princiep. een consequentie van het koningschap krachtens godde~
lijk recht. volgens hetwelk de drager van de hoogste macht in den
staat het recht daarop nooit kan verliezen. Dit kan alleen verloren
gaan door het uitsterven der dynastie of door vrijwilligen afstand;
om orde en vrede te bewaren. kunnen de onderdanen de facto de
geusurpeerde macht erkennen. doch het wettig gezag. in casu
het huis Bourbon, blijft immer zijn recht behouden. Het legitimiteits~
princiep is het eerst vooral o.a. door Talleyrand op het Congres
van Weenen verdedigd. Het gelukte een fusie der legitimisten en
Orleanisten tot stand te brengen (1873), doordat de graaf van
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Parijs het legitimiteitsprinciep en daarmee de Chambord als
pretendent erkende: hij zou dan de Chambord, die kinderloos was,
opvolgen. Doch de Chambord wilde geen afstand doen van de
witte leliënvaan der Bourbons om de driekleur aan te nemen,
waarin hij een erkenning zag van het revolutionnaire beginsel der
volkssouvereiniteit: hij wilde koning zijn bij de genade Gods. De
meerderheid der conservatieven, die een monarchie op den grond~
slag der volkssouvereiniteit wilde, was evenmin tot toegeven
bereid, zoodat de monarchie niet hersteld werd. De verkiezingen
van 1876 gaven aan de anticlericale republikeinen een groote
meerderheid: de verkiezingsstrijd was onder de leuze van
Gambetta: "Le cléricalisme, voilà r ennemi" en met bedenkelijke
agitatiemiddelen gevoerd, als zouden de clericalen met het herstel
der monarchie een terugkeer tot den toestand van voor 1789 met
zijn bevoorrechte standen, tienden enz. beoogen. Ook in den senaat
kregen zij de meerderheid, dank zij de noodlottige "politique du
pire" van verschillende legitimisten, die zich met de linkschen
verbonden: de monarchie is de eenig ware regeeringsvorm: als
deze niet is te verwezenlijken, is het onverschillig of liberaal~
conservatieven of anticlericalen de meerderheid hebben in de
republiek, die slechts een verkapte anarchie is. - In 1879 moet
Mac Mähon aftreden en met zijn opvolger Grévy begint het anti~
clericale regiem der laicistische republiek.

§ 215. Spanje 1 en Portugal.
1°. Onder Josef Bonaparte, koning van Spanje (1808-13).
waren antikerkelijke maatregelen genomen: door den langdurigen
oorlog met Napoleon geraakte het land in een totaal verwarden
en vervallen toestand. Met den terugkeer van het Bourbonsche
vorstenhuis onder Ferdinand VII (1814-33) werd de toestand
wel iets beter, ook in godsdienstig opzicht, doch hij was tegen de
moeilijkheden niet opgewassen en zijn bestuur was reactionair,
wat de liberalen en zeer talrijke vrijmetselaars versterkte en tot
een revolutie dreef (1820). die een antikerkelijk karakter droeg.
In opdracht der H. Alliantie greep Frankrijk in en herstelde
1 P. Ga m s, Die Kirchengesch. Spaniens lIl, Rgb. 1879. LaF u ent e,
Hist. ecelés. de Espana, 6 v. Madrid 1873-75. - De Val ras, Dom Carlos III
et I'Espagne carliste, 2 v. P. 1876. - M. Leg ren d r e, Espagne, D. Th. V.
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Perdinand op den troon ( 1823) . Uiterlijk werd de Kerk
begunstigd, doch ook, ondanks het verzet der strenge Katholieken
(apostolischen). het kerkelijk staatsabsolutisme weer ingevoerd,
waardoor de kerk voor de reactionaire maatregelen der regeering
aansprakelijk werd gesteld. Ferdinand hief de Salische wet op,
door Philips V (1713) met goedvinden der Cortez ingesteld,
volgens welke bij ontstentenis van mannelijke erfgenamen de
broers van den koning vóór zijn dochters gingen. Na zijn dood
( 1833) kwam zoo de regeering aan zijn dochter Isabella, onder
het regentschap van haar moeder Maria Christina, doch een deel
van het land en veelal de geestelijkheid erkende Don Carlos, den
broer van Ferdinand, waardoor een bloedige burgeroorlog uitbrak
( 1834-40). Maria Christina sloot zich aan bij de liberalen en een
heftige kerkvervolging ontbrandde, die nog toenam, toen generaal
Espartero zich van de macht meester maakte en Maria Christina
uit het land verwees (1840). De meeste kloosters werden opge~
heven, vele geestelijken verbannnen, de kerkelijke goederen in
beslag genomen en verkocht; van 1836-46 waren de betrekkingen
met Rome verbroken; in 1840 waren 22 bisschopszetels vacant.
Gregorius XVI liet in 1842 over geheel de wereld openbare
gebeden voor Spanje verrichten. Moedig werden de kath. rechten
verdedigd door verschillende bladen en door Balmes (t 1848;
§222) en Donoso Cortés 1, van het ongeloof tot de Kerk terug~
gekeerd, een diepgaand en en invloedrijken kath. staatsman en
sociaalpoliticus (t 1853). In 1843 herstelde generaal Narvaez de
orde. Isabella werd meerderjarig verklaard en als koningin erkend
( 1843/68); onderhandelingen met den H. Stoel werden aange~
knoopt, die in 1851 leidden tot een concordaat, aangevuld in 1859;
de kerk bloeide weer op; Spanje bleek een katholiek land te zijn.
Nog meerdere malen (1853, 1868) brak een revolutie uit, die
zich ook tegen de Kerk richtte, eveneens een nieuwe Carlisten~
oorlog (1872-76), waarin vele geestelijken partij kozen voor
don Carlos, den kleinzoon van den eersten. Onder Alfonso XII
(1875-85), den zoon van Isabella, begon het land tot rust te
komen en de kerk een rijke en veelzijdige werkzaamheid te ont~
wikkelen. De grondwet van 1876 verklaart het Katholicisme tot
staatsgodsdienst en bepaalt, dat de natie verplicht is tot onder~
houd van den eeredienst en zijn bedienaren; toegestaan wordt de
uitoefening van andere eerediensten, die echter geen openbare
1

P. St een h 0 ff. Donoso Cortes, Leid. 1905.
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plechtigheden mogen houden. Doch het strafwetboek handhaafde
nog de bepaling. welke met straffen de geestelijken bedreigt. die
pauselijke stukken zonder het placet der regeering afkondigen.
Protestantsche zendelingen maakten van de godsdienstvrijheid
gebruik om propaganda te maken. doch zonder veel succes.
2°. Ook Portugal kwam onder Fransche heerschappij: de
koninklijke familie week uit naar de Portugeesche kolonie Brazilië.
In 1821 keerde koning Jan VI van Braganza (1816-26) terug
naar Portugal. waar veel onrust heerschte. de liberalen de macht
in handen hadden en de kerk vervolgden. Brazilië verklaarde zich
onafhankelijk en riep Jan's oudsten zoon. Dom Pedro. tot keizer
uit (1822-31). die afstand deed van zijn rechten op den Portu~
geeschen troon. Na den dood van Jan werd door de Cortez zijn
tweede zoon. Dom Miguel. als koning erkend (1828-34). die
krachtig het gezag tegenover de liberalen handhaafde en ook de
kerk in haar rechten trachtte te herstellen: daarom werd hij het
slachtoffer van een internationale lastercampagne. Dom Pedro.
uit Brazilië verdreven. deed zijn aanspraken weer gelden. en
gesteund door de liberale regeeringen van Frankrijk en Engeland.
wist hij zijn broeder te verdrijven (1834). Hij weigerde de tijdens
de regeering van Miguel benoemde en door den Paus bevestigde
bisschoppen te erkennen: ook een deel der geestelijkheid had
vrijmetselaarsideeën : de patriarch van Lissabon. Patricius de
Silva. uit de Augustijnerorde. leende er zich toe. de door Pedro
zonder pauselijke bevestiging benoemde bisschoppen te wijden.
Portugal dreigde in een schisma te vervallen: door de verdrijving
van vele kloosterlingen heerschte er priestergebrek. Onder Pedro's
dochter Maria de Gloria (1834-53). gehuwd met Ferdinand van
Koburg~Kohary. die de koninklijke waardigheid met haar deelde.
behielden de liberalen de macht: de toestanden werden wel iets
beter. doch een overeenkomst met den H. Stoel werd niet bereikt
en het staatskerken dom bleef voortbestaan. Ook onder de volgende
koningen werd de kerk onderdrukt en vervolgd. terwijl de geeste~
lijkheid weinig weerstandsvermogen toonde. Pius IX richtte in
1862 aan de bisschoppen een schrijven. waarin hij hen berispte
om hun zwakheid tegenover de regeering en hun gebrek aan
waakzaamheid in de ambtsvervulling. Onder Leo XIII werden de
betrekkingen met den H. Stoel iets beter.
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§ 216. De kerk in Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en
Zwitserland.
A. Duitschland. 1 10 • Op het Congres van Weenen werd het
Duitsche rijk niet hersteld, doch vervangen door den Duitschen
bond, bestaande uit 39 staten, onder voorzitterschap van den
keizer van Oo~tenrijk. Art. 16 van de grondwet gaf alle belijde~
nissen volkomen burgerlijke en politieke gelijkberechtiging: in
plaats van de confessioneele kwam de pariteitsstaat. In Duitsch~
land was echter slechts één vorst katholiek, nl. die van Beieren.
Als schadeloosstelling voor de gesaeculariseerde goederen was aan
de regeeringen opgelegd aan de financieele behoeften der kerk
tegemoet te komen, wat door concordaten geregeld moest worden.
Pogingen op het Weener congres om voor geheel Duitschland één
concordaat tot stand te brengen mislukten. Nu werden successieve~
lijk met verschillende Duitsche staten concordaten gesloten. Met
Beieren in 1817: de kath. godsdienst zou beschermd worden: de
koning ontvangt het benoemingsrecht der bisschoppen; doch door
het zg. Religionsedikt werd het concordaat door de regeering in
den geest der organieke artikelen van Napoleon beperkt. Met
Pruisen, dat op het Congres de katholieke provincies Rijnland en
Westfalen verkregen had, in 1821: opgericht werden de a. b.
Keulen met de b. Trier, Munster en Paderborn en Gnesen~Posen,
met het b. Kulm, terwijl Ermland en Breslau exempte bisdommen
bleven: de bisschopskeuze geschiedde door de kapittels, die echter
den koning minder aangename personen van de candidatenlijst
moesten schrappen. Met Württemberg, Baden, Hessen en Nassau
van 1821-27, waardoor de provincie van den Boven~Rijn tot
stand kwam: het a.b. Freiburg met de b. Rottenburg, Fulda, Mainz
en Limburg: met Hannover in 1824, waar de b. Hildesheim en
Osnabrück werden opgericht. Saksen had reeds in 1846 een
vicariaat.
De toestand der Duitsche kerk was echter treurig. Alle
regeeringen streefden er naar de kerk geheel onder haar macht te
1 H. B r ü c k, Gesch. der kath. Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrh.,
4 ade (2 v. J. Kis s li n g). Mainz 1902--08. - F. Sc h n a bel. Deutsche
Geschichte im 19 Jahrh.• I. Fr. 1929. - G. Goyau. L'Allemagne religieuse,
4 v. P. 1905--08. - J. Fr eis e n, Staat u. kath. Kirche in den deutschen
Bundesstaaten, 2 Bde Stuttg. 1906. - L. K a a s, Die geistliche Gerichtsbahrheit
der kath. Kirche in Preussen in Vergangenheit u. Gegenwart, 2 Bde Stuttg. 1915.
- K. Wen dia n d t. Die weiblichen Orden u. Kongregationen der kath Kirche
und ihre Wirksamheit in Preussen 1818-1918, Pdb. 1924.
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brengen, zoowel uit een geest van Josefisme en verlicht despotisme
als wegens het streven om op de basis van het Protestantisme of
van een Christendom boven geloofsverdeeldheid godsdienstige
eenheid te scheppen. Van de bisschoppen, niet zelden door Febro~
nianisme en Aufklärungsideeën besmet, ging weinig actie uit; zij
waren op de hand der regeeringen of legden zich bij haar maat~
regelen neer. Aan vele onderwijsinrichtingen voor geestelijken
heerschte de geest der Aufklärung; zoo waren de meeste priesters
theologisch slecht gevormd en in sommige streken hadden zij half
protestantsche opvattingen: de liturgie vereenvoudigen, een
Duitsche Mis invoeren, het brevier afschaffen; er gingen zelfs
openlijk stemmen op voor afschaffing van het celibaat (o.a. de gebr.
Theiner, Silezische priesters). Dan had Hermes zeer veel aan~
hangers (§ 221). Doch langzamerhand maakte de Aufklärung
plaats voor een gezonde theologie en een echt katholieken geest;
de godsdienst van het volk, dat over het algemeen van de
Aufklärung vrij gebleven was, begon zich levendiger te uiten. De
geest der groote Fransche katholieke schrijvers, het voorbeeld van
de Fransche en Belgische Katholieken, die streden voor de
vrijheid der Kerk, werkten bevruchtend. Den grooten stoot echter
tot de emancipatie der Katholieken van de staatsoverheersching
en tot een machtig herleven van den godsdienstigen geest gaf de
Kölner Kirchenstreit 1.
2°. Pruisen streefde meer direkt naar de protestantiseering der
later verworven overwegend kath. provincies W est~Pruisen en
Posen (Polen), Silezië (Oostenrijk), Rijnland en Westfalen. In
1803 had de regeering voor de Oostelijke provincies bepaald, dat
kinderen uit gemengde huwelijken in den godsdienst van den
vader moesten worden opgevoed; vóór het huwelijk mocht geen
overeenkomst over de opvoeding der kinderen gesloten worden.
Dit was een bevordering van het Protestantisme, want in de
katholieke streken werden dikwijls protestantsche ambtenaren en
militairen geplaatst, die daar met katholieke vrouwen trouwden.
In de Oostelijke provincies legde men zich hierbij neer en zegenden
1 W. M a ure n b ree her, Die preussische Kirchenpolitik und der Kölner
Kirchenstreit, Stuttgart 1881. - J. G ris a r, Die preussische Konvention mit
dem hl. Stuhl vom Jahre 1821, St. d. Z. III (1921), 353; Friedrich Wilhelm IV
und das Kölner Ereignis, St. d. Z. 103 ( 1922), 338. - H. S c h r ö r s, Die
Kölner Wirren (1837). Studien zu ihren Geschichte, B. u. Bonn 1927. O. P f u 1 f, Kard. von Geissel, 2 Bde Fr. 1895. - L. Sc hw a h n, Die
Beziehungen der kath. Rheinlande und Belgiens in den Jahren 1830---40,
Straatsb. 1914. - A. Ha gen, Die Mischehenstreit in Würtemberg 1837-1855,
Pdb. 1931.
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de geestelijken zulke huwelijken kerkelijk in. Toen echter in 1825
deze bepaling ook voor Rijnland en Westfalen werd afgekondigd,
ontstond daar krachtig verzet. Vele priesters weigerden huwelijken
zonder voorafgaande waarborgen voor de katholieke opvoeding
in te zegenen en weigerden de absolutie aan hen, die zulk een
huwelijk voor den predikant sloten. De regeering eischte, dat deze
geestelijken gestraft zouden worden door de bisschoppen. Deze
vroegen de regeering zich tot Rome te mogen wenden (1828), wat
hun werd toegestaan, doch hun koerier moest via Berlijn naar Rome
reizen. Intusschen werd door de bisschoppen der kerkprovincie
Keulen de zaak provisorisch zoo geregeld, gelijk de regeering
wenschte. In de breve Litteris altero abhine anno (Maart 1830)
ging P. Pius VIn tot de uiterste grenzen van toegevendheid: hij
verklaart de gemengde huwelijken, die zonder waarborgen ge~
sloten worden, voor ongeoorloofd, doch geldig en staat, om grooter
gevaar te voorkomen, den pastoors toe, daarbij passieve assistentie
te verleen en (brUidegom en bruid geven hun toestemming voor den
pastoor, zonder dat deze eenige kerkelijke plechtigheid verricht).
De pastoors moeten echter ernstig tegen de gemengde huwelijken
waarschuwen. Dit protest tegen de gemengde huwelijken was
niet naar den zin der regeering, die actieve assistentie, inzegening,
wenschte. Daarom hield zij de breve achter, trachtte eerst door
onderhandelingen met Rome wijzingen te verkrijgen en toen dit
mislukte, wendde zij zich tot graaf von Spiegel. a.b. van Keulen,
die vroeger onder invloed van Aufklärung en Febronianisme
gestaan had, doch als eerste a.b. van Keulen veel voor de
organisatie van zijn bisdom tot stand had gebracht en meer
kerkelijk gezind was geworden. Hij liet zich echter tot de
groote zwakheid verleiden, naar het schijnt in de veronderstelling
dat Rome later zijn goedkeuring wel zou geven, met de regeering
een geheime overeenkomst te sluiten ( 1834), waarbij ook zijn
3 suffraganen zich aansloten, om de pauselijke breve in den
zin der regeeringsbepaling van 1825 te ..verklaren". Zij zouden
aan hun geestelijken instructies geven, dat de bedoeling van
Rome was, als regel de actieve assistentie te verleen en, de
passieve slechts in zeldzame gevallen, bv. bij verachting van den
kath. godsdienst. Door deze ..verklaring" kreeg de breve dus een
tegenovergestelden zin en zou in West~Duitschland de praktijk
der Oostelijke provinciën ingevoerd worden.
Wel drongen er geruchten omtrent een geheime overeenkomst
tot Rome door, doch von Bunsen, de Pruisische gezant bij den
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H. Stoel, ontkende het bestaan ervan. Mgr. v. Spiegel stierf in
Aug. 1835; de regeering wenschte een opvolger, die het ver~
trouwen der geestelijkheid bezat en geneigd was de conventie uit
te voeren. Zij meende dien te vinden in Mgr. Clemens August von
Droste-Vischering, wijbisschop van zijn broer, den b. van Munster,
waar hij zeer teruggetrokken leefde. Op een vraag namens de
regeering, hoe hij bij de gemengde huwelijken handelen zou,
antwoordde hij voorzichtig, "de volgens de breve van P. Pius VIII
getroffen overeenkomst te zullen onderhouden" ; het was hem niet
bekend, dat zij in strijd met de breve was. Hij werd nu 1 Dec. 1835
door het kapittel gekozen, doch kwam reeds spoedig in strijd met
de regeering, omdat hij tegen haar zin maatregelen nam tegen de
Hermesianen. Een conflict in de quaestie der gemengde huwelijken
schijnt hij zoolang mogelijk te hebben willen vermijden. Als
aartsbisschop kreeg hij kennis van de geheime overeenkomst; in
de praktijk volgde hij de pauselijke breve, doch verwierp niet
Uitdrukkelijk de overeenkomst. Doch 10 Nov. 1836 liet de b. van
Trier op zijn sterfbed aan P. Gregorius weten, dat hij zijn
instemming met de geheime overeenkomst betuigd had, die hij
nu herriep. Rome was nu van alles op de hoogte en de Paus liet
Clemens weten, den openlijken strijd in de quaestie der gemengde
huwelijken op te nemen. Door onderhandelingen en bedreigingen
trachtte de regeering hem hiervan af te brengen, doch toen alles
vruchteloos bleef, liet zij hem gevangen nemen (20 Nov. 1837)
en in de vesting Minden opsluiten. De gevangenneming was in
stilte geschied en eerst den volgenden morgen vernamen de
Keulenaars, dat zij van hun herder beroofd waren. Groot was de
verontwaardiging, vooral toen de regeering haar gedrag wilde
rechtvaardigen door den bisschop voor te stellen als een oproermaker, als ongehoorzaam aan de wetten des lands. 10 Dec. liet
P. Gregorius in een allocutie aan de kardinalen tegen dezen
aanslag op de gewetensvrijheid een krachtig protest hooren, dat
in geheel de wereld een diepen indruk maakte.
De vervolging werd de Duitsche kerk tot zegen. Bij zijn.
gevangenneming had de aartsbisschop gezegd: "Gelobt sei Jezus
Christus; jetzt geschiet Gewalt". De gewelddaad schudde de
Katholieken wakker. Het volk, toch reeds niet zeer Pruisisch
gezind, geraakte in beweging. In verschillende kerken bad men
openlijk voor den aartsbisschop; in Westfalen besloot de adel
geen feesten te geven, zoolang hij gevangen zat; von Galen, von
KetteIer e.a. legden hun staatsbetrekking neer. Görres schreef zijn
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Athanasius, waarin hij Clemens August met den grooten belijder
van Alexandrië vergelijkt; de vlammende woorden van den strijder
voor recht en vrijheid maakten in geheel het land en daarbuiten een
diepen indruk. Ook de andere Duitsche bisschoppen kregen den
moed den Paus in plaats van de regeering te gehoorzamen. Die van
Paderborn en Munster gingen in 1838 de breve volgen. De a.b. van
Gnesen~Posen, Mgr. von Dunin, verbood in 1837 de geestelijken
op straf van suspensie van de breve af te wijken; de b. van Kulm
en Ermland volgden zijn voorbeeld. Ook Mgr. v. Dunin werd
gevangen genomen. Alleen Mgr. von Sedlnitzky, prins~bisschop van
Breslau, in indifferentisme en Josefinisme opgevoed, was op de
hand der regeering. Zijn geestelijken volgden echter de breve; toen
de bisschop zich tot de regeering wendde om hen te straffen, deden
zij een beroep op Rome. Wij! vermaningen niet baatten, eischte de
Paus, dat Sedlnitzky zou aftreden, wat hij na eenigen tijd deed
( 1840), om later tot het Protestantisme over te gaan. De Pruisische
regeering had twee bisschoppen kunnen gevangen nemen, doch één
slaafschen bisschop in zijn macht te handhaven ging boven haar
kracht.
De Pruisische regeering zag langzamerhand in, dat de geweld~
politiek op een volslagen mislukking uitliep en het volk slechts
verbitterde. De nieuwe koning, Frederik Willem IV (1840-61)
begon den weg des vredes op te gaan. Mgr. v. Dunin werd in
vrijheid gesteld en de regeering verklaarde, zich met de gemengde
huwelijken niet meer te zullen bemoeien. In het ministerie van eere~
dienst werd zelfs een "Katholische Abteilung" opgericht. Moeilijker
was de personenquaestie te Keulen. Mgr. Clemens August was in
vrijheid gesteld, maar hem weer openlijk als bisschop te erkennen
zou een te groote nederlaag voor de regeering zijn. Een oplossing
werd daarin gevonden, dat hij zijn waardigheid behouden, doch
haar niet meer zou uitoefenen; in den persoon van Mgr. von
Geissel, b. van Spiers, zou hem een coadjutor met recht van
opvolging gegeven worden, die tevens als vicarius apostolicus het
bisdom zou besturen. Mgr. Clemens August had ook de kracht het
hoogste offer, dat van zijn persoon, te brengen en legde zich bij
deze regeling neer (t 1845).
3°. De Kölner Kirchenstreit maakte de tot dusver tot kleine
kringen beperkte actie tot een volksbeweging. De Katholieken
hadden geleerd, voor hun vrijheid en rechten op te komen; zij
hadden de regeering doen wijken en waren zich van hun kracht
bewust geworden; zij zouden zich niet meer gelaten neerleggen bij
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de onderdrukking door den staat. De Februari-revolutie (1848)
had ook in Duitschland een machtigen drang gewekt naar bevrijding
van het vorstelijk absolutisme. die gedeeltelijk tot stand kwam.
Pers- en vereenigingsvrijheid werd toegestaan en zoo konden de
Katholieken actie ontwikkelen op politiek en sociaal gebied, wat
vroeger niet mogelijk was. Op de nationale vergadering te Frankfort (1848) kwamen zij krachtig voor hun rechten op: in de
"grondrechten" werd verklaard: "ieder godsdienstgenootschap
regelt en bestuurt zelfstandig zijn aangelegenheden". Doch de
toegezegde vrijheid werd daarom nog niet verleend. Het best
misschien nog in Pruisen. ofschoon de Katholieken bij benoemingen
achteruit gesteld bleven en het onderwijs niet aan hun wenschen
beantwoordde. - In Beieren 1 had koning Lodewijk I (1825-48)
veel voor de Kerk gedaan: München werd een brandpunt van
katholieke wetenschap en cultuur. Zijn ongelukkige hartstocht voor
de Spaansche zangeres Lola Montez vervreemde hem echter van
de Kerk en een andere koers werd ingeslagen. Zijn zoon en
opvolger Maximiliaan 11 (1848-64) was anti-clericaal. Vooraanstaande Katholieken werden van hun posten verwijderd: de
liberalen verkregen invloed. Protestanten uit Noord- Duitschland
(o.a. v. Sybel) werden aan de universiteit te München beroepen.
Ook Katholieken (Döllinger) geraakten in het liberale vaarwater.
Liberale ministers (o.a. von Hohenlohe) namen antikerkelijke
maatregelen. Doch dank de katholieke actie (Jörg) leden de
liberalen bij de kamerverkiezingen van 1869 de nederlaag. - In
Baden trad v. Vicari, a.b. van Freiburg (1842-68). waar aan de
universiteit. ook in de theologische faculteit, langen tijd onkerkelijke tendenzen overheerscht hadden. krachtig tegen de onderdrukkingsmaatregelen der regeering op. Hij werd eenige dagen
gevangen gehouden (1854) : ook later werd de goede verhouding
met de regeering niet hersteld. Na zijn dood bleef de bisschopszetel 14 jaar onbezet. - In Hessen-Darmstadt was v. Ketteler,
b. van Mainz, een krachtige verdediger der kerkelijke rechten. In Hannover heerschen ook wrijvingen: in 1866 kwam het aan
Pruisen. - In de Noordelijke. bijna geheel protestantsche staten
(Schleeswijk-Holstein. Brunswijk. Mecklenburg) werden de
Katholieken nog niet als gelijkberechtigd behandeld.
Reeds langen tijd bestond er spanning tusschen de beide
machtigste staten van den Duitschen bond. Oostenrijk en Pruisen.
1 M. Sta u din 9 e r. Die kath. Bewegung in Bayem in der Zeit des
Frankfurter Parlamentes. Rgb. 1926.
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De meeste Katholieken waren voorstanders van een Duitschland
met insluiting van Oostenrijk (Groot~Duitschers); de meeste
Protestanten van een Duitschland zonder Oostenrijk onder de
hegemonie van Pruisen (Klein~Duitschers). De romantische
historische school (Voigt, Leo, Boehmer, de bekeerlingen Hurter,
Onno Klopp) pleitte voor herstel van het oude Duitsche rijk met
Ween en als hoofdstad. De Pruisische school (von Sybel, von
Treitschke, de jurist Bluntschli) stelde het Protestantisme voor als
het wezen van het "Germanisme" De oorlog tusschen Pruisen en
Oostenrijk (1866) bracht de beslissing; de Duitsche bond werd
ontbonden, waardoor de Katholieken in Duitschland tot een
minderheid werden; Pruisen verkreeg een aanzienlijke machts~
uitbreiding. Vele Protestanten stelden de zegepraal van Pruisen
voor als een overwinning van den modernen op den middel~
eeuwsehen staat, van het Protestantisme op het Katholicisme. Vijf
jaar later werd het katholieke Frankrijk verslagen en Duitschland
één onder het keizerschap van den protestantsehen koning van
Pruisen. Steeds dreigender werd het gevaar van een stormloop
tegen het Katholicisme. Doch dit had zich de laatste 25 jaar zoo
versterkt, dat het rustig den aanval af kon wachten.
4°. Onder de leiding van voortreffelijke bisschoppen (v. Geissel,
Keulen; v. Diepenbroek, Breslau 1; v. Ketteler, Mainz; v. Reisach,
München; v. Vicari, Freiburg) had het Duitsche Katholicisme zich
op ieder gebied heerlijk ontwikkeld, zoodat het een voorbeeld en
leerschool zou worden voor de geheele katholieke wereld.
Germania docet! Het volk was zeer godsdienstig: talrijke kerken
werden gebouwd; de Jezuieten (Roh) gaven vruchtbare volks~
missiën; de bedevaart naar den H. Rok (de tunica inconsutilis van
Christus) te Trier, die door den bisschop in 1844 ter vereering
werd uitgesteld, trok twee maanden lang gemiddeld 20.000
pelgrims per dag. Alom verrezen kloosters en godsdienstige ver~
eenigingen. Vóór 1848 waren in Duitschland weinig kloosters; in
1872 waren in Pruisen alleen 104 kloosters voor mannen, 851 voor
vrouwen, met 10.000 kloosterlingen. De in 1849 opgerichte
Bonifatiusverein tot ondersteuning der kath. diaspora had tot 1907
38Y2 mill. mark bijeengebracht, meer den 1000 parochies en boven~
dien omstr. 2500 kerken of missiestaties gesticht. Doch het volk
werd ook politiek en sociaal georganiseerd en dit vormde zijn kracht
tijdens den Kulturkampf. In 1848 werd de eerste katholiekendag 2
1

2

A. No W a c k, Ungedruckte Briefe von und an Kard. v. D., Breslau 1931.
J. Kis s I ing. Gesch. der deutschen Katholikentage, 2 Bde Mr. 1920-24.

209
Kerkge.chiedenis 111.

H

§ 216. De kerk in Duitschland.
gehouden (de Mainzer kan. Lennig), die sedert ieder jaar plaats
zou hebben, de wapenschouw van het katholieke Duitschland,
waar de geloovigen van hun plichten in het openbare leven door~
drongen werden en een publieke meening gevormd werd, ook
praktische quaesties behandeld werden, ook de sociale. De eerste,
die zich in grootschen stijl op sociaal gebied bewogen heeft, is
Adolf Kolping (1813-65) 1, de Gesellenvater . Van schoenmakers~
leerling was hij ondanks vele moeilijkheden priester en kapelaan
te Elberfeld geworden. Hij wijdde zijn bijzondere zorg aan de
Gesellen, handwerkslieden, die van stad tot stad trokken en in
godsdienstig opzicht zeer verwaarloosd waren. In een brochure
bepleitte hij hun belangen: zij moesten een tehuis hebben, passende
ontspanning, vakopleiding en godsdienstig onderricht. In 1855
waren reeds 104 vereenigingen opgericht met 12.000 leden, die
zich steeds uitbreidden. Terzelfder tijd nam Freiherr Schorlemmer~
Alst (1825-95) een andere sociaal werk ter hand. De boerenstand
maakte een ernstige crisis door; hun eigendom en zelfstandigheid
dreigden verloren te gaan door het groot~kapitaal. Hij stichtte de
Bauernvereine (1862), die spoedig een economische en politieke
macht zouden vormen, met eigen pers, fabrieken en crediet~
instellingen. Ook katholieke vereenigingen van studenten,
kooplieden enz. werden opgericht.
Doch ook het arbeidersvraagstuk begon in Duitschland dringend
een oplossing te vragen. De socialistische beweging, reeds eerder
in Frankrijk en Engeland ontstaan, won ook in Duitschland aan~
hang, niet zoozeer door het communistische manifest van Marx
en Engels (1848), als wel door de propaganda van Lasalle in de
60er jaren. De Katholieken stonden echter op de bres. De
Badensche katholiekenleider Buss (t 1878) was de eerste in
Duitschland, die het voorstel deed tot een sociale wet, een fabrieks~
wet (1837), wat echter verder geen succes had. In 1848 hield
Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-77) 2, later b.
van Mainz, 6 preeken over de groote sociale vragen van den tegen~
woordigen tijd. Hij is de baanbreker van de kath. sociale
arbeidersbeweging in Duitschland, een der grootste bisschoppen
van de 1ge eeuw.
Th. Bra u e r, Adolf Kolping, Fr. 1923.
2 Ausgewählte Schriften, hrg. v. J. Mum b a u e r, 3 Bde Kempten 21924. O. P f ü I f, B. v. Ketteler, 3 Bde Majnz 1899. - G. Go y a u, Ketteler (La
pensée chretienne), P. 1907. - F. Vigener, Ketteler, Mn. 1924 (vgl. E.
Theissing, H. T. 9 (1930), 122). - Th. Brauer, Ketteler, -Hamburg
1928. - G. von Lerchenfeld, Ketteler, St. G. G.
1
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Hij stamde uit een oud~adellijke katholieke Westfaalsche familie, studeerde !xi
de rechten en verkreeg een staatsbetrekking, die hij bij de gevangenname van
den a.b. van Keulen neerlegde. In 1844 priester gewijd, werd hij eerst kapelaan
te Beckum, !xi 1846 pastoor te Hopsten, een arme, verwaarloosde landelijke
parochie; in 1848 werd hij tot lid van het Frankforter parlement gekozen. De
aandacht werd vooral op hem gevestigd, toen hij in 1848 in den dom van
Mainz zijn 6 beroemde preeken hield over: Die grossen sozialen Fragen der
Gegenwart. In 1849 werd hij pastoor te Berlijn, in 1850 b. van Mainz, waar
de godsdienst in diep verval was, doch dat hij geheel hervormde, terwijl hij
krachtig de kath. rechten tegenover de regeering verdedigde. Had hij !xi zijn
6 preeken en in zijn Freiheit, Autorität u. Kirche (1862) de sociale quaestie
meer in het algemeen besproken, in zijn Die Arbeiterfrage u. das Christentum
(1864) hield hij zich vooral met het arbeidersvraagstuk bezig. Den wortel van
het kwaad ziet hij !xi het liberalisme; hij wijst op de noodzakelijkheid, den
christelijken geest te beleven en de naastenliefde te beoefenen, op de princiepen
van het natuurrecht, doch baant ook de nieuwe wegen, die later de katholieke
sociale actie zal volgen. Vroeger was men de arbeiders vooral te hulp gekomen
door zielzorg en liefdadigheidsinrichtingen ; hij pleit voor nieuwe middelen, voor
Selbsthilfe: dat de arbeiders zich vereenigen en "Produktivassoziationen" stichten.
Indirekt had hij Lasalle inlichtingen laten inwinnen. In een rapport aan de
bisschoppen (1869) vraagt hij tusschenkomst van den staat door een arbeiders~
wetgeving en in zijn boek Die Katholiken im deutschen Reich (1873) ontvouwt
hij een omvangrijk politiek~sociaal program, dat het Centrum later praktisch
gebruiken zou. Zijn neef Von Galen legde in 1877 den rijksdag het plan voor
van een wet tot bescherming der arbeiders. Doch in den Kulturkampf was het
voor de Katholieken nog niet de tijd, een sociaal program te verwezenlijken.
Wel werden talrijke kath. arbeidersvereenigingen opgericht en de Christliche
soziale Blätter (1868 ; Aken) wijdden zich aan de studie van het sociale vraagstuk.
Von Ketteler was geen man van groote, oorspronkelijke gedachten of uitge~
breide geleerdheid; hij was een man van het leven en vóór alles priester. Als
priester is hij het volk te hulp gekomen, wiens nood hij had leeren kennen en
waarvoor hij ook zijn persoonlijk vermogen wegschonk. Zijn groote beteekenis
is, dat hij, een invloedrijk man, wiens stem overal doordrong, als een van de
eersten !xi Duitschland met overtuiging op het belang van het arbeidersvraagstuk
gewezen heeft; dat onder zijn invloed de Katholieken aan de gerechtvaardigde
eischen van het volk tegemoet kwamen vóór het socialisme, dat daarom onder de
Katholieke arbeiders betrekkelijk weinig aanhangers vond.

5°. Ook politiek 1 waren de Katholieken zich intusschen
begonnen te organiseeren. In 1852 stichtten de 62 kath. afge...
vaardigden van de Pruisische kamer, onder wie 17 priesters, "de
katholieke fractie", in 1859 het Centrum genoemd, dat echter in
1867 ten onderging wegens innerlijke moeilijkheden en het
ontbreken van een positief program van politieke actie. Doch het
dreigende gevaar van den kant van Protestanten en liberalen deed
de Katholieken de noodzakelijkheid van een politieke organisatie
1 F. Sc h n a bel, Der Zusammenschluss des politischen KathoHzismus iIi
Deutschland i. J. 1848, Heidelb. 1910. - M. Spa h n, Das deutsche Zentrum,
Mn. 1907. - A. Kan n eng i e ser, D'étapes en étapes. Le Centre cath. en
Allemagne, P.I905. - K. Ba c hem, Vorgeschichte, Gesch. u. Politik del'
deutschen Zentrumspartei (1815-1914), 7 Bde Keulen 1927-30.
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inzien. 13 Dec. 1870 sloten 54 kath. afgevaardigden van den
Pruisischen landdag zich aaneen; 21 Maart 1871 stichtten 67
kath. afgevaardigden van den rijksdag (387 leden) het Centrum,
niet een confessioneele partij (met een exclusief program en uitsluitend kath. leden, als onze R. K. Staatspartij), doch een politieke,
waarvan ook niet-katholieken lid konden worden, die echter de
politieke quaesties van kath. standpunt uit beschouwde en de kath.
belangen verdedigde. Later is over het karakter van het Centrum
veel getwist, tot de Centrumsleiding in 1914 het politieke karakter
der partij bevestigde. - De voormannen waren Von Mallinckrodt I,
de gebr. Peter en August Reichensperger 2, een vriend van
Montalembert en een geestdriftig aanhanger van de romantiek,
(voltooiing van den Dom van Keulen) en vooral Ludwig
Windhorst (1812-91) 3, na den dood van Mallinckrodt (1874)
de leider. Windhorst, "de kleine excellentie", vroeger minister van
het in 1866 door Pruisen ingelijfde koninkrijk Hannover, was een
groot politicus, met een nooit falende zakenkennis, zeer slagvaardig en scherp in het debat; men heeft gezegd, dat hij de eenige
was, voor wien Bismarck bang was.
Eveneens ontwikkelde zich een kath. pers. 4 Tusschen 1863 en
1865 werden 20 kath. bladen opgericht, in 1871 het eerste groote
kath. dagblad, de Germania.
Op het gebied der theologische wetenschap, vooral der positieve,
nam Duitschland een allereerste plaats in, ofschoon ook dwalingen
en gevaarlijke stroomingen de Kerk bedreigden.
6°. Door haar krachtig godsdienstig leven en haar organisatie
op politiek en sociaal gebied had de kerk een machtig leger, dat
zij zou oproepen in den Kulturkampf 5, den grooten strijd tegen
het Katholicisme, onder leiding van Bismarck in Pruisen, het rijk
en verschillende staten gevoerd. Deze kwam niet onverwacht,
doch was door allerlei stroomingen voorbereid. a. Het oude
Protestantisme, in den rijksdag vertegenwoordigd door de partij der
conservatieven, zag met een zekeren naijver en vrees den bloei van
het Katholicisme in het immers "protestantsche" Duitschland. De
1 O. P f ij lf, Hermann v. Mallinckrodt, Fr. 2 1901. 2 L. v. Pas tor,
August Reichensperger, 2 Bde Fr. 1899. - a E. Hijs gen, Ludwig Windhorst,
Keul. 21911. - 4. K. L ö ff Ier, Gesch. der kath. Presse Deutschlands, Mn.
Gladbach 1924. - 6 J. Kis s I i n g, Gesch. des Kulturkampfes in PreussenDeutschland, 3 Bde Fr. 1911-15. - L. F i c k e r, Der Kulturkampfin Münster.
Aufzeignungen, bearb. u. veroffentlicht v. O. Heil i n g h a u s, Mn. 1928. G. Goyau, Bismarck et l'Eglise. Le Kulturkampf, 4 v. P. 1911-13. - J.
Möller, Otto von Bismarck en de Kulturkampf, Kath. 148 (1915), 149 (1916).
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geloovige Protestanten zouden zich echter steeds meer afzijdig
houden, toen de strijd niet alleen een antikatholiek, doch ook een
antichristelijk karakter kreeg onder invloed van b. het liberalisme,
dat spoedig de leiding nam. Ook in Duitschland was sedert het
midden der eeuw de materialistische en rationalistische geest sterk
geworden; hij zag in het Katholicisme het sterkste bolwerk tegen
de moderne "cultuur" (Kulturkampf. aldus genoemd door den
bioloog Virchow). In den rijksdag was het liberalisme vertegen ...
woordigd door de nationaal~liberalen. c. Vele ambtenaren, juristen
enz., onder invloed van het Josefisme en de Hegeliaansche opvatting
van de staatsalmacht, wilden de Kerk aan den staat onderwerpen
(o.a. Falk, minister van eeredienst, de ontwerper van de meeste
antikerkelijke wetten). d. De Oud~Katholieken hoopten zich met
steun van den staat te handhaven en leverden wapenen door het
"ultramontanisme" der Katholieken als gevaarlijk voor den staat
en de wetenschap voor te stellen. Al deze stroomingen werden
vereenigd en tegen Rome gekeerd door Bismarck, den ijzeren
kanselier, die Oostenrijk en Frankrijk verslagen en het Duitsche
rijk gesticht had (20 Jan 1871).
Bismarck (1815-98) was uit zijn aard geen kerkvervolger ; hij is het geworden
niet uit protestantsche geloofsovertuiging of uit haat tegen den godsdienst als'
zoodanig, doch uit politiek. Stammend uit den geloovig~protestantschen NoorcJ,:
Duitschen landadel, verloor hij in den stormachtigen studententijd het geloof.
In den piëtistischen kring zijner adellijke buren in Pommeren, waartoe ook zijn
vrouw behoorde, vond hij het terug, doch in piëtistischen vorm, zonder veel
waarde te hechten aan dogma's en uiterlijke ceremonies. De kern van zijn
godsdienstige overtuiging vormt een sterk verantwoordelijkheids~ en plichtsgevoel
en een levendig geloof in de voorzienigheid. Doch zijn God is vooral een God van,
kracht, die hem heeft uitverkoren het vaderland groot te maken, waarvoor alle
middelen geoorloofd zijn. Ofschoon hij het 'Qeloof niet verloren heeft, verkilde
het in de latere jaren van den bitteren strijd en het gaf hem niet de kracht zijn
haatgevoelens te overwinnen, noch troost en berusting in zijn diepen val.
Zijn politiek had slechts één horizon: de grootheid van Pruisen en Duitschland:
Tegenover het Katholicisme was hij steeds vol protestantsche vooroordeelen,
doch hij zou het waarschijnlijk ongemoeid gelaten hebben, als het niet door de
stichting van het Centrum een partij gevormd had, om zijn rechten te verdedigen.
Het Centrum trad niet aggressief op; het eischte voor alle belijdenissen vrijheid;
doch ook voor de Katholieken. Bismarck echter meende, dat zij niets te eischen
hadden; het kwam hem toe alle innerlijke aangelegenheden te regelen. Door
vooroordeel verblind, stelde hij het voor alsof zij de eenheid van het rijk
bedreigden, door te gehoorzamen aan een vreemde mogendheid (den Paus) •
door hun Oostenrijksche sympathieën. door verbinding te zoeken met de
Katholieken van Frankrijk. Daarbij kwam nog. dat een der leiders van het
Centrum. Windhorst. een Hannoveraan was. dat de particularistische kath.
Beieren er deel van uitmaakten en dat de kath. Polen en Elzassers er dicht bij
stonden. Deze roomsche macht moest gebroken worden; daartoe sloot Bismarck
een bondgenootschap met de nationaal~liberalen. die in godsdienstig opzicht verder
van hem afstonden dan de Katholieken. - Bismarck was een geweldige realist.
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die in de politiek alleen met de zichtbare werkelijkheid en tastbare voordeelen
rekening hield, die meende alles met stoffelijk geweld te kunnen beslissen, doch
de macht van het geestelijke miskende. Daar ligt de oorzaak zijner mislukking. K. WUhelm I was geloovig protestant en den Katholieken niet ongunstig gezind,
doch stond geheel onder invloed van Bismarck; keizerin Augusta was vroom en
zelfs welwillend voor de Katholieken.

Bismarck had eerst den Paus aan zijn politiek dienstbaar willen
maken. Hij liet hem vragen pressie uit te oefenen op de Katholieken
in Frankrijk om de wapenen neer te leggen, op de kath. Beieren
om hun oppositie tegen de eenheid van Duitschland te staken; hij
trachtte hem te bewegen zijn afkeuring uit te spreken over de
vorming van het Centrum als politieke partij. Toen Pius IX zich
daartoe niet leende, was hij een vijand van Bismarck, die spoedig
zijn ontevredenheid liet blijken. 29 Juni 1871 werd een priester,
godsdienstleeraar aan het gymnasium te Braunsberg, dien wegens
zijn weigering om de pauselijke onfeilbaarheid te erkennen, de
missio canonica ontnomen was, door de regeering gehandhaafd.
8 Juli werd de kath. afdeeling in het Pruisische ministerie van
eeredienst opgeheven. 10 Dec. werd voor het geheele rijk de zg.
Kanzelparagraph afgekondigd, welke geestelijken, die politieke
aangelegenheden op den preekstoel behandelden op een wijze,
die de openbare orde zou kunnen verstoren, met zware straffen
bedreigde. In Pruisen bestonden geen confessioneele scholen,
doch in de staatsscholen werd het godsdienstonderwijs, dat ver~
plichtend was, resp. door kath. en protest. geestelijken gegeven;
zij waren ook leden der schoolinspectie. Een wet van 18 Maart
1872 onttrok de scholen in Pruisen aan het toezicht der geeste~
lijken, ook der protestantsehe. Het idee was van de liberalen
uitgegaan, die het onderwijs wilden verleeken; Bismarck was met
hen meegegaan, omdat hij meende, dat de Poolsche geestelijken
de jeugd in anti~pruisischen geest opvoedden. Ook vier vijfde der
conservatieven stemde tegen de voor hen ongunstige schoolwet.
Bismarck ging steeds meer met de liberalen mee; met dezelfde
middelen beoogden zij een verschillend doel: hij wilde de politieke
zelfstandigheid, zij de godsdienstige actie van het Centrum breken.
De liberalen wilden het gezantschap bij den H. Stoel opheffen,
Bismarck nog den schijn van een goede verhouding bewaren
(Seien Sie ausser Sorge, nach Canossa gehen wir nicht), doch
benoemde als gezant kard. von Hohenlohe, een broer van den
Beiersehen ministerpresident, dien Rome niet wilde aanvaarden,
wat in 1874 tot opheffing van het gezantschap leidde. 4 Juli 1872
werd (voor het geheeIe rijk) de zg. Jezuietenwet uitgevaardigd,
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die aan de Jezuieten ( en eenige maanden later ook aan de
Redemptoristen. Lazaristen. Priesters van den H. Geest en Dames
du Sacré~Coeur. als aan de Jezuieten verwant) de geestelijke
werkzaamheid verbood: zij mochten geen huizen in het rijk hebben
en ook het particuliere verblijf op een bepaalde plaats kon hun
verboden worden.
De groote vervolging begon met de voor Pruisen in 1873 uitgevaardigde zg. Meiwetten. die ten doel hadden de kerk van Rome
los te maken en onder den staat te stellen. Een geestelijke kan niet
worden aangesteld. als hij niet drie jaar gestudeerd heeft aan een
door de regeering goedgekeurde inrichting en een staatsexamen
afgelegd: de bisschop moet de aanstelling van een geestelijke aan
den opperpresident meedeelen. die daartegen binnen een maand
eventueel protest kan aanteekenen (Anzeigepflicht): alleen een
Duitsche kerkelijke overheid kan geestelijke straffen opleggen en
een geestelijke kan appelleeren op het koninklijk gerechtshof voor
geestelijke zaken. dat in hoogste instantie beslist. In 1874 en 1875
werden deze wetten aangevuld en straffen er op gesteld. In 1875
o.a. werden alle staatstoelagen aan bisschoppen en geestelijken
ingetrokken. zoolang zij niet schriftelijk verklaarden zich aan de
wetten te onderwerpen. wat slechts 24 geestelijken (van de 4000)
deden (Sperr~ of Brotkorbgesetz): alle orden en congregaties.
behalve die zich aan ziekenverpleging wijdden. werden opgeheven:
eveneens de paragraphen der Pruisische grondwet. die de kath.
kerk vrijheid en zelfstandigheid waarborgden: de kerkelijke
goederen kwamen aan een Kirchenvorstand. door de parochianen
gekozen. waarvan de pastoor geen voorzitter mocht zijn.
Tegelijkertijd werden de Oud~Katholieken begunstigd en bevoor~
deeld: waar een voldoende aantal was. ontvingen zij een deel van
het kerkelijk bezit en het medegebruik der kerken. Een schisma
zou Rome bang moeten maken.
De Duitsche bisschoppen protesteerden reeds in 1872 en verklaarden. aan de uitvoering der wetten hun medewerking niet te
zullen verleen en: men zou passieven tegenstand bieden. Zoo
moesten de seminaries gesloten worden. Daar de bisschoppen de
geestelijken benoemden. zonder de Anzeigepflicht te onderhouden
en aldus benoemde geestelijken toch hun functies uitoefenden.
werden straffen toegepast: geldboeten. gevangenis. verbanning.
Mgr. Ledóchowski. a.b. van Gnesen-Posen. bracht 2 jaar in de
gevangenis door. Mgr. Melchers van Keulen. Mgr. Eberhard van
Trier. Mgr. Brinckmann van Münster 6 maanden: Mgr. Martin van
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Paderborn werd te Wesel geinterneerd; daarna werden zij verbannen. Slechts 4 bisschoppen konden in het land blijven. Meer
dan 2000 geestelijken werden tot boeten en gevangenisstraf veroordeeld ; te Trier zaten tegelijkertijd 50 priesters in de gevangenis,
waar zij het verblijf met de gewone misdadigers deelden. Doch de
priesters trotseerden de gevaren en bleven heimelijk de sacramenten toedienen. Na verloop van eenige jaren waren 1125 van
de 4627 parochies zonder pastoors, daar de regeering hen niet
toeliet. Ook vele leeken werden gestraft, sprekers in vergaderingen en dagbladredacteuren ; om de couranten niet van hun
beste krachten te berooven, boden zich zg. zitredacteurs aan, die
voor de wet de verantwoordelijkheid der protestartikelen droegen.
Ook talrijke kath. ambtenaren werden afgezet. Slechts enkele zg.
staats-katholieken betuigden hun instemming.
Reeds in het midden der 70er jaren bleek, dat de onwrikbare
tegenstand der Katholieken niet te overwinnen was. Bij de
verkiezingen voor den Pruisischen landdag in 1873 steeg het
aantal Centrums-afgevaardigden van 52 tot 89, bij die van 1874
voor den rijksdag van 67 tot 94, in 1881 tot 100. De keizer en de
orthodoxe Protestanten begonnen steeds meer van de vervolging
afkeerig te worden, ook uit bezorgdheid voor de evangelische
kerk. Ook Bismarck was in zijn Kulturkampfijver sterk bekoeld.
Reeds bij het leven van Pi us IX werden de voelhorens uitgestoken
om tot toenadering te komen. De eerste stap ging echter uit van
Leo XIII, die het als een der voornaamste aangelegenheden van
zijn pontificaat beschouwde, den vrede in Duitschland te herstellen en reeds op den dag zijner keuze (20 Febr. 1878) een brief
aan den keizer schreef. waarin hij zijn verheffing meedeelde en
een beroep deed op zijn rechtvaardigheidszin. Bismarck neigde uit
politiek tot toenadering. Hij was voor beschermende rechten,
evenals de conservatieven en het Centrum; de liberalen waren
voor vrijhandel. In 1879 maakte hij zich los van de liberalen, die
talrijke zetels aan de conservatieven verloren. om met dezen en
het Centrum een nieuwe meerderheid voor zijn tariefwetten te
vormen. Bismarck sprak met de nuntii van München en Weenen
en in 1880 en de volgende jaren werden verschillende dispensaties
in de Meiwetten gegeven, die echter niet werden opgeheven. Zoo
konden de bisschoppen weer terugkeeren en de zielzorg in de
vacante parochies worden uitgeoefend. In geen geval wilde de
regeering echter Mgr. Ledóchowski en Melchers weer toelaten.
die om den vrede niet in den weg te staan. den Paus ontslag
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vroegen. Ledóchowski was in 1874 door Pius IX tot het kardinalaat
verheven, Melchers werd het onder P. Leo XIII (1885). In 1882 werd
het Pruisische gezantschap bij den H. Stoel weer hersteld. In 1885
riep Bismarck de bemiddeling in van P. Leo in de Carolinenquaestie
tusschen Duitschland en Spanje, die ten gunste van Duitschland
werd opgelost. Bismarck wilde echter niet capituleeren voor het
gehate Centrum en voor Wind horst, en zoo werden door Mgr.
Kopp, b. van Fulda (later kard. b. van Breslau), namens den Paus
in het Heerenhuis de onderhandelingen gevoerd, die in 1886 en
1887 tot opheffing der meeste wetten leidden. Leo stond echter
(1886) de Anzeigepflicht onder zekere voorwaarden toe, tegen het
advies van de meerderheid der bisschoppen en het Centrum, die
door hadden willen vechten. In 1886 vroeg Bismarck den Paus het
Centrum te bewegen te stemmen voor het septenaat (het voorstel
om weer voor 7 jaar de legersterkte in vredestijd vast te stellen op
468.000 man; het Centrum wilde dezen termijn tot 3 jaar verkorten); hij zou dan de Meiwetten opheffen. De pauselijke staatssecretaris Jacobini zond nu (3 Jan. 1887) een vertrouwelijke nota
aan den voorzitter van het Centrum, waarin hij het ernstig verlangen van de Paus uitdrukt, dat het Centrum voor het septenaat
zal stemmen. Deze antwoordde namens zijn partij, dat het
onmogelijk was in zuiver politieke quaesties de instructies van
Rome te volgen; dit zou het bestaan van het Centrum in gevaar
brengen; wel waren hij en de meeste zijner collega's bereid geen
nieuw mandaat te aanvaarden, als de H. Stoel het voortbestaan
van het Centrum niet meer noodzakelijk achtte. De H. Stoel
billijkte deze houding. - In 1890 werden de theologanten van den
dienstplicht vrijgesteld. De Jezuietenwet is echter eerst in 1917
opgeheven; sedert 1904 mochten zij individueel in Duitschland
verblijven en priesterlijke functies uitoefenen.
Wat de andere Duitsche staten betreft: de Kulturkampf woedde
ook in Baden, Hessen, Beieren (minister Lutz; in mindere mate;
hij bestond meer in bescherming der Oud-Katholieken).
Tegenwoordig wordt wel vrij algemeen aangenomen, dat de
Kulturkampf van den kant van Bismarck en de liberalen een fout
geweest is; hij was een aanslag op de gewetensvrijheid en heeft
jaren lang de Katholieken minder gunstig voor het rijk gestemd;
de godsdiensthaat vlamde op en het ongeloof nam toe. De kerk
had ernstige verliezen geleden, doordat jaren lang het godsdienstige. leven zich niet op normale wijze kon ontwikkelen en de
Katholieken zich niet aan cultuur- en socialen arbeid konden
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Oostenrijk~Hongarije.

wijden. Doch de gemeenschappelijke strijd heeft hen van den
anderen kant innerlijk vereenigd en versterkt, hun het bewustzijn
hunner kracht geopenbaard en hen geleerd in de politiek zelf~
standig op te treden.
B. Oostenrijk.-Hongarije. 1 Door het Josefinisme was de Kerk
bijna een van Rome onafhankelijke, nationale instelling geworden
en zij had zich daarbij neergelegd (minder in Hongarije). Het
godsdienstig en wetenschappelijk leven kWijnde: de tucht bij de
saeculiere en reguliere geestelijkheid was verslapt en zij was bij
het volk in minachting. Eerst zeer geleidelijk begon na het Congres
van Weenen de herleving. Als in Pruisen wilde men de geeste~
lijken dwingen de gemengde huwelijken zonder waarborgen in te
zegenen: het verzet daartegen in Pruisen vond ook in Oostenrijk
navolging. De revolutie van 13 Febr. 1848 brak ook in Oostenrijk
het onbeperkte absolutisme en schonk daardoor aan de kerk
bewegingsvrijheid en leven. De herleving echter van het Katho~
licisme, dat in Duitschland de bisschoppen tot aanvoerders had,
was in Oostenrijk bijna een opstand tegen Milde, a.b. van Weenen,
een Josefist, die bang was voor iedere zelfstandige uiting van
kath. leven. Zijn opvolger Rauscher (1853-75), een leerling van
Clemens Hoffbauer, was van een beteren geest bezield. De Katholieken maakten van de vrijheid gebruik een eigen pers te stichten
(Seb. Brunner, 1814-93) 2: ook het kath. vereenigingslever:
bloeide. In 1855 werd een concordaat met den H. Stoel gesloten,
dat de Josefinistische bepalingen bijna geheel ophief, doch den
staat belangrijke concessies deed (keizerlijk benoemingsrecht voor
bijna alle bisdommen, toestemming der regeering voor klooster~
stichtingen en veranderingen in de indeeling der bisdommen en
parochies). De uitvoering stuitte echter op grooten tegenstand bij
vele ambtenaren, een deel van den aan het oude regiem gehechten
clerus en de liberalen, die sedert Sadowa (1866) aan de regeering
waren. Zoo werd het weer eigenmachtig beperkt door verschillende
wetten, o.a. over het onderwijs, die door k. Frans Jozef I (18481916) werden goedgekeurd, waarover P. Pius IX zich beklaagde
( 1869). In 1870 werd het concordaat door de regeering als niet
meer van kracht verklaard, omdat een der contractanten, de Paus,
door de verklaring der onfeilbaarheid een andere persoonlijkheid
1 C. Wolf s g r u b e r, Kard. Migazzi, Saulgau, 1891 ; Jos. Kard. Rauscher,
Fr. 1888; Friedrich Kard. Schwarzenberg, 3 Bde W. 1906-17. - E. Tomek,
Autriche, D. Th. V. - 2 R. Rit zen, Der junge Sebastian Brunner in seinem
Verhältnis zu Jean Paul, Anton Günther und Fürst Metternich, Aihach 1927.

218

§ 216. De kerk in Zwitserland.
zou geworden zijn; in 1872 werd het kath. karakter aan de
universiteiten ontnomen; in 1874 werd het concordaat vervangen
door "Meiwetten", die de vrijheid der kerk beperkten en o.a. de
bisschoppen verplichtten, de benoemingen aan de regeering mee
te deelen. Door de krachtige houding der bisschoppen en de
gematigde toepassing der wetten werd een Kulturkampf vermeden.
Het land bleef, uiterlijk tenminste, nog katholiek.
In de Oostenrijksch~Hongaarsche monarchie leefden meer dan
2 millioen geünieerde Grieken, meest Ruthenen in Gallicië, Zeven~
burgen en Hongarije; door de Polen werden zij onderdrukt.
C. Zwitserland 1 had in den Napoleontischen tijd onder
Fransche heerschappij gestaan. De bondsacte van 1815 liet de
afzonderlijke kantons godsdienstige autonomie; de hierarchie
werd geregeld. Sedert 1830 werd in verschillende kantons de strijd
tegen de kerk aangebonden door Protestanten, liberalen en vrij~
metselaars (Zwitserland was het toevluchtsoord van allerlei elders
verdreven revolutionnaire en antikatholieke elementen) en door
liberale en ]osefistisch gezinde Katholieken. De kerk werd onder~
onderdrukt, dikwijls op gewelddadige wijze, de kloosterlingen
verdreven, de kerkelijke goederen onteigend. Om hun belangen te
verdedigen vereenigden zich 7 kath. kantons (Luzern, Freiburg
enz.) in den Sonderbund (1845), waarop een gewapend conflict
uitbrak met den bondsraad, die de overwinning behaalde en in de
kath. kantons radicale regeeringen instelde. De herziene bondsacte
( 1848) bevatte geen waarborgen voor de kath. kerk, die steeds
weer onderdrukt werd. De b. van Lausanne~Genève, Mgr. Marilley,
werd verbannen (1848-56). Na het Vaticaansch concilie laaide
,de vervolging in sommige kantons weer op; de Oud~Katholieken
verkregen talrijke kerken, de b. van Bazel werd verbannen
(1873), Mgr. Mermillod, vicaris~generaal en hulpbisschop van
Mgr. Marilley, werd afgezet (1872). De bondsraad, tot wien de
Katholieken zich wendden, deed niets om het onrecht tegen te
gaan; op het protest des Pausen werd zelfs de internuntius uit~
gewezen (1874). Eerst in de 80er jaren werd de toestand geleidelijk
beter.
1 C. M ü II e r, Die kath. Kirche in der Schweiz seit dem Ausgang des
18 Jahrh., Einsiedeln 1928. - H. Se e hol z er, Staat u. römisch-kath. Kirche
in den paritätischen Kantonen der Schweiz, Zürich 1912. - Her gen r ö t herKir s c hIV, 423; 559. - Wo est e, Histoire du Kulturkampf en Suisse,
Br. 1887. - W. Mar ti n, La situation du catholicisme à Genève 1815-1907,
P. 1909. - G. Go y a u, Une Ville-Eglise. Genève 1535-1907, 2 v. P. 1918.
- U. Lam per t. Kirche u. Staat in der Schweiz, Bazel 1929.
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§ 217. Nederland 1 en België.
10 • Na den val van Napoleon werd Willem I als souvereine vorst
van Nederland erkend (1814-40): de grondwet ( 1814) verzekerde
vrijheid van godsdienst, behoudens toezicht der regeering op
gezindten, die een staatstoelage ontvingen en gelijke rechten aan
alle burgers: alleen de koning moest van den gereformeerden
godsdienst zijn. Het Congres van Weenen vereenigde België met
Nederland tot één koninkrijk onder Willem 1. 1 De godsdienstige
verhoudingen werden daardoor sterk gewijzigd: het nieuwe
koninkrijk telde ruim 4 millioen Katholieken en nog geen 1Y2 millioen
Protestanten. De grondwet voor het nieuwe koninkrijk ( 1815)
was op het punt van godsdienst gelijk aan die van 1814: alleen
de bepaling, dat de koning gereformeerd moest zijn, was weg~
gelaten. Voor de Katholieken van Nederland was de grondwet
gunstig en zij maakten dan ook geen moeilijkheid. Vele Belgische
Katholieken wilden echter de bevoorrechte positie der Kerk in het
Zuiden gehandhaafd of tenminste door een concordaat geregeld
zien en maakten daarom principieel bezwaar tegen de gelijkstelling
der godsdiensten: zij vreesden ook, dat de groote macht, die de
grondwet in zake onderwijs aan de protestantsche regeering toe~
stond, tot nadeel der Kerk gebruikt kon worden. De Belgische
bisschoppen dienden daarom terstond na de publicatie van het
concept der grondwet een Klacht bij den koning in, waarmee echter
geen rekening werd gehouden. Van de 1603 notabelen in België
stemden 527 vóór, 796 tegen de grondwet: de koning verklaarde
haar echter aangenomen, door de niet~stemmers bij de voorstanders
te rekenen.
Als men voor een land met gemengde bevolking één grondwet wilde vast1 W. N u ij e n s, Gesch. v. h. Nederl. volk van 1815 tot op onze dagen, Amst.
1884-86. - Het kath. Nederland 1813-1913, 2 dl., Nijmegen 1913. - P.
Al b ers, Gesch. v. h. herstel der Hierarchie in de Nederlanden, 2 d!., Nijm.
1903. - J. Witlox, De kath. staatspartij, 1-11, Den Bosch 1919-27. P. Blok, Gesch. v. h. Neder!. Volk IV. - A. Commissaris, Van toen
wij vrij werden, 2 dl., Groningen 1 3 , 1929; II, 1929. - 2 H. Col en bra n der,
Gedenkstukken der Algemeene Gesch. van Nederland van 1795 tot 1840, 10 dl.,
Den Haag 1905; Vestiging van het koninkrijk, Amst. 1927; Willem I, I 17721815, Amst. 1931. - C h. Ter li n den, Guillaume I. Roi des Pays Bas et
I'église cath. en Belgique (1814-30),2 v. P. 1906. - A I b ers I. - Wit I 0 x I.
- R. Smeets, Aartspriester Gerrit van Nooy (181~32), A. A. U. 39 (l913),
1-166. - J. v. d. Loos, Aartspr. G. van Nooy, Bijdr. B. Haarlem 39 (1920),
258; Jan van Banning als hoogleeraar, pastoor en aartspr., t.a.p. 40, 24; Antonio
Antonucci als vicesuperior en aartspr. van Holland, Zeeland en West-Friesland,
t.a.p. 41, 23; B. J. Gerving, aartspr. van Holland, Zeeland en West-Friesland,
t.a.p. 41, 313.
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stellen. was het artikel over den godsdienst niet onbillijk. Alles hing van de
toepassing af en reeds spoedig bleek. dat deze in antikatholieken geest zou
geschieden. Willem had verschillende goede regeeringskwaliteiten: hij was
bekwaam en zeer werkzaam. vol toewijding en met het oprechte verlangen bezield
de welvaart van het land te bevorderen. Doch hij was een man van het oude
regiem en kon zich moeilijk schikken in de toch al vrij geringe beperkingen.
die de grondwet aan zijn absolutisme oplegde; hij wilde zooveel mogelijk
persoonlijk alles regelen. zonder met de volksvertegenwoordiging voldoende
voeling te houden. Als Protestant stond hij bevooroordeeld tegenover de
Katholieken. die hij niet zelden koel en wantrouwend behandelde. Meer echter
dan direkt antikatholiek was hij Josefistisch gezind. Zijn ideaal was godsdienstige
eenheid van geheel het land op den grondslag van een algemeen Christendom
in den geest der H. Alliantie. Daartoe moest de kerk. de katholieke zoowel als
de protestantsche. door den staat bestuurd worden; de godsdienst was staatszaak.
De zelfstandigheid der katholieke kerk. die aan een buitenlandsche overheid
gehoorzaamde. paste niet in dit systeem. De koning werd nog verder in deze
richting gedreven door zijn raadslieden: Protestanten. als Van Maanen. minister
van justitie. die den invloed vreesden van de Katholieken. door de vereeniging
verre in de meerderheid gekomen; Josefisten als de Belg Goubau. directeur~
generaal van den kath. eeredienst en zijn secretaris Van Ghert. Zoo droeg
de regeering van Willem I het karakter van een verlicht despotisme in den
geest van Josef 11. Zijn absolutisme moest de ontevredenheid der liberalen
opwekken. zijn religieuse politiek die der Katholieken.
Reeds terstond brak een conflict uit. Met eenig overleg had men omtrent het
artikel over den godsdienst wel tot overeenstemming kunnen komen. De koning
was echter niet genegen met de bezwaren der Belgische bisschoppen rekening
te houden; zoo werden deze geprikkeld. wantrouwend en intransigent en
vaardigden een scherp Jugement doctrinal uit. waarin zij verboden den eed op
de grondwet af te leggen. De koning trachtte den tegenstand te breken door als
a. b. van Mechelen te benoemen Mgr. de Méan. vroeger b. van Luik. later
administrator apostolicus van de districten Ravenstein en Megen. die zich bereid
verklaarde. den eed af te leggen. Rome wilde. zoo mogelijk. een vredelievende
oplossing; na langdurige onderhandelingen werd de Méan bevestigd. na een
openlijke verklaring. dat hij met den eed niets in strijd met de rechten der Kerk
had willen bezweren (Sept. 1817). Willem van zijn kant gaf echter niets toe.
Mgr. de Broglie. b. van Gent. werd wegens het Jugement en wegens corre~
pondentie met den Paus zonder vergunning van het ministerie van eeredienst.
voor de rechtbank gedaagd en toen hij niet verscheen. bij verstek tot deportatie
veroordeeld. welk vonnis op het schavot van Gent. tusschen twee pas gevonniste
inbrekers in. aan een paal werd geplakt (8 Nov. 1817). Ook andere geestelijken
werden vervolgd. De Paus ging natuurlijk niet in op den eisch des konings om
Mgr. de Broglie af te zetten. Eerst na diens dood (1821) werd de eedquaestie
opgelost: de koning vaardigde een besluit uit. dat de eed slechts betrekking had
op het burgerlijk gebied en alleen voor aangelegenheden gold. die niet in strijd
met de goddelijke en kerkelijke wetten waren. Zes jaar eerder afgelegd. had deze
verklaring een massa moeilijkheden voorkomen.

Nog steeds was de verhouding van kerk en staat niet geregeld.
Een besluit van 16 Sept 1815 stelde naast het Departement van
eeredienst. met een aparte bestuursafdeeling voor de zaken van
den kath. eeredienst onder een directeur. een commissie in,
bestaande uit Roomsche leden van den Raad van State. om van
advies te dienen voor kath. aangelegenheden en veronderstelde
als vanzelf sprekend het placet. De koning wilde voor België het
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concordaat van Napoleon nog als rechtsgeldig beschouwd zien;
in Nederland was nog niets geregeld. Onderhandelingen omtrent
een overeenkomst konden eerst na den dood van Mgr. de Broglie
beginnen en leidden na eindelooze moeilijkheden in 1827 tot een
concordaat. Ieder bisdom zou zijn kapittel en seminarie hebben.
Het kapittel moest bij vacatie van den zetel de namen der
bisschopscandidaten aan den koning opgeven, die minder
gewenschte namen kon schrappen. Er werd een a.b. Mechelen
opgericht, met in het Noorden de suffragaanbisdommen Amsterdam
en Den Bosch. - De Paus en de regeering hebben het concordaat
als rechtsgeldig beschouwd, ofschoon het nooit is uitgevoerd,
wegens den tegenstand der Protestanten, den eisch des konings de
kanunniken te benoemen, wat Rome niet toestond, en het uitbreken
der Belgische revolutie.
Intusschen had de regeering door allerlei maatregelen de
Katholieken, vooral in België, in hooge mate verbitterd.
Zij werden bij benoemingen achtergesteld: in Vlaanderen trachtte men de
processies te verminderen: tegen alle recht in werd het placet toegepast bij
benoemingen en het publiceeren van pauselijke stukken. De door P. Leo XII
uitgeschreven Jubilé-aflaat bv. mocht niet van den kansel worden afgekondigd
zonder goedkeuring der regeering en deze moest er uitdrukkelijk bij vermeld
worden. Slechts met groote moeite is in 1842 kunnen voorkomen worden. dat het
placet in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen. De grondwet verbood
vereenigingen en beperkte de persvrijheid: zoo kon de regeering kloosterorden en
katholieke geschriften weren. Doch het grootste bezwaar was de school.
Gehandhaafd was gebleven de wet van 1806. die de school losmaakte van
de protestantsche staatskerk, doch het beginsel huldigde van staatsmonopolie
en van de "gemengde" school. De regeering regelde alles. wat met het
onderwijs in betrekking stond en zonder haar verlof. dat niet gemakkelijk
gegeven werd, mocht geen school worden opgericht. ook al werd deze
uit eigen middelen bekostigd. De Katholieken waren dus aangewezen op
de "gemengde" school. waar het onderwijs. neutraal ten opzichte van de
belijdenissen, moest steunen op de algemeen erkende Christelijke waarheden,
doch practisch in protestantsehen. later steeds meer in protestantsch-rationalistischen geest gegeven werd. De voorgeschreven leerboeken waren protestantseh:
de onderwijzers waren in het Noorden bijna uitsluitend Protestanten: de schoolopzieners hadden practisch de regeling in handen en in 1829 waren onder de
11 schoolopzieners in Brabant slechts 4 Katholieken. onder de 68 in de overige
noordelijke provincies slechts één. Ook in België trachtte men zooveel mogelijk
neutrale scholen op te richten, terwijl de Broeders der christelijke scholen geweerd
werden, waardoor aan duizenden arme kinderen het onderricht ontnomen werd.
Om ook de opleiding der geestelijken onder het toezicht der regeering te stellen
in den geest van Josef 11. werden krachtens een besluit van 1825 alle kleinseminaries en Latijnsche scholen opgeheven: in 10 steden. waar athenea waren,
konden convicten worden opgericht onder toezicht der bisschoppen, voor
studenten, die aan het atheneum onderricht ontvingen. Dan werd te Leuven
een collegium pIIilOlOPhicum opgericht, waar de toekomstige priesters twee jaar
moesten studeeren in de wijsbegeerte, kerkelijke geschiedenis en canoniek recht
(22 vakken): niemand mocht in de grootseminaries worden opgenomen, die daar
niet gestudeerd had. Die in het buitenland studeerden. zouden niet tot de
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geestelijke bediening worden toegelaten. De regent en de professoren zouden
benoemd worden door den koning, op advies van den a.b. van Mechelen. De bisschoppen en nagenoeg de geheeIe geestelijkheid (behalve een deel van
Luxemburg) achtten het bezoek van het collegium ongeoorloofd; zoo is het een
mislukking geworden. Het was ingericht voor 1200 leerlingen; in de 5 jaar
van zijn bestaan (1825-30) zijn er 551 studenten opgenomen, het laatste jaar
slechts 8 ; 523 hadden een beurs. De Noordelijke provinciën zonden 15 leerlingen,
de ZUidelijke 364, Luxemburg 180; slechts weinigen beoogden opleiding tot het
priesterschap. Bij het sluiten van het concordaat beloofde de koning mondeling
het collegium facultatief te stellen, wat in 1829 geschiedde. Waren de maat~
regelen doorgevoerd, dan had de geestelijkheid op den duur uit moeten sterven.

In België sloten de Katholieken in 1828 een unie (§ 214, 2°)
met de liberalen (ontevreden over de beperking der persvrijheid,
de finantieele politiek, de achteruitzetting van België; de Potter).
De Juli-revolutie van 1830 sloeg van Frankrijk naar België over,
dat in opstand kwam en 4 Oct. zijn onafhankelijkheid proclameerde.
2°. Willem 11 (1840-49) 1 had door een langdurig verblijf in
Brabant en zijn vriendschap met den Tilburgschen pastoor en
lateren a.b. Zwijsen de Katholieken persoonlijk leeren kennen en
wilde aan hun redelijke eischen zooveel mogelijk te gemoet komen.
Zijn regeering was een streven naar bevrediging, ofschoon hij hierin
belemmerd werd door de grondwet en zijn protestantsche
omgeving. Hij wilde, evenals Rome, het concordaat tot uitvoering
brengen, wat stuitte op de kortzichtige oppositie der Protestanten:
zij begrepen niet, dat de volkomen vrijheid, welke de kerk op het
punt stond te verkrijgen, haar veel voordeeliger was dan het
concordaat met zijn beperkingen. Door zijn tusschenkomst werd
het placet uit het Wetboek van strafrecht geweerd; ook hief hij
de belemmerende bepalingen voor de kloosterlingen op. De directie
van Kath. eeredienst werd omgezet in een ministerie van R. K.
eeredienst. De grondwet van 1848 (Thorbecke) was een groote
schrede voorwaarts op den weg der democratie; zij eerst gaf het
land een eigenlijken constitutioneelen regeeringsvorm, politieke
vrijheid en gelijkheid en hief de belemmeringen op, die de
ontwikkeling der kerk in den weg stonden. Zij waarborgde niet
alleen vrijheid van godsdienst, doch ook van vereeniging, drukpers, onderwijs; alleen het processieverbod bleef gehandhaafd. De
nieuwe (liberale) minister-president Thorbecke (1849-53) was
niet ongodsdienstig, doch huldigde een algemeen Christendom
boven geloofsverdeeldheid; hij eerbiedigde ieders overtuiging en
wilde als eerlijk man ieder zijn rechten toekennen. Steeds sterker
werd de beweging naar herstel der hierarehie 2, die vooral van
1 Al b ers II. Wit 1 0 x II. - 2 A I b ers 11. over het herstel der hiërarchie in 1853, Tilburg 1928.

J.

Wit I 0 x, Studien
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Ieeken uitging. Rome wilde aanvankelijk nog vasthouden aan het
concordaat, waarvoor de Katholieken echter niet veel gevoelden,
evenmin als Thorbecke, zoodat het in 1852 werd opgeheven. Niets
stond nu meer de oprichting der hierarchie in den weg, daar de
Katholieken volgens de grondwet zelfstandig hun innerlijke aan~
gelegenheden konden regelen. De regeering werd gepolst en had
geen bezwaar, als zij tot stand kwam "in den geest der grondwet",
en in de breve Ex qua die (1853) herstelde Pius IX de hierarchie.
Daarmee werd een einde gemaakt aan den abnormalen toestand,
die twee en een halve eeuw geduurd had: het episcopaat ging nu
leiding en eenheid geven aan de alom zich openbarende katholieke
actie. - Aartsbisschop van Utrecht en tevens b. van .s Hertogen~
bosch werd Johannes Zwijsen (1793-1877)1, een man van
ondernemenden geest en scherp inzicht, stichter van twee congre~
gaties : als vriend van Willem 11 had hij invloed bij de regeering
en kon daar ten voordeele der Katholieken werken: reeds jaren
lang vervulde hij een leidende rol. Hij organiseerde het aartsbisdom en stichtte het seminarie Rijsenburg. Franc. van Vree
( 1807-61 ), meer een geleerde, president van Warmond, werd b.
van Haarlem.
Een door antipapistische elementen op touw gezette actie tegen
het herstel der hierarchie, de Aprilbeweging. was spoedig geluwd.
Ook het kloosterleven 2 begon zich te herstellen.
Ofschoon er vele regulieren In de zielzorg werkzaam waren. konden tijdens
de Republiek geen kloosters In het gebied der Staten bestaan; talrijk waren zij
echter in het gedeelte van Limburg en Brabant. dat hiertoe niet behoorde. doch
deze werden bijna allen tijdens de Fransche overheersching opgeheven. Krachtens
de Napoleontische wet van 1812 mochten alleen congregaties. wier leden geen
eeuwige geloften aflegden en zich aan ziekenverpleging en onderwijs wijdden.
blijven bestaan. als zij door een afzonderlijk decreet waren goedgekeurd. Zoo
konden van de eigenlijke kloosterorden alleen de Norbertinessen te Oosterhout
zich handhaven. door een armenschool op te richten en de Kruisheeren van
St. Agatha bij Cuyck (het eenige nog van de geheele orde bestaande klooster).
doordat zij een pachtcontract met de regeering hadden, dat In 1812 voor één
jaar verlengd werd en In 1813 wederom voor één jaar. Een koninklijk besluit
van 1814 bepaalde. dat de kloosters. door de Napoleontische wet gesupprimeerd.
opgeheven zouden blijven. een van 1815. dat de kloosterlingen. die nog In hun
kloosters woonden, dit mochten blijven doen. doch geen nieuwe leden aannemen;
in 1818 werd nogmaals bepaald. dat contemplatieve orden geen nieuwe leden
mochten aannemen. De orden en congregaties. die zich aan onderwijs en ziekenverpleging wijdden. moesten. om zich een wettig bestaan te verzekeren. hare
statuten aan de regeering overleggen. In België vooral verwekte dit heftige
verbittering; het noviciaat der Jezuieten werd In 1816 opgeheven. - Willem 11
1 J. Witlox. Mgr. Joon. Zwljsen. Den Bosch 1927. Zwijsen-nummer van
Bossche Bijdragen 8 (1927). - 2 J. Jan sen. Het kath. Nederland I. 86-117.
- C. Lam be r m 0 n d. in Commissaris 11. 237-255.
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gaf reeds op den dag zijner Inhuldiging (28 Nov. 1840) aan de contemplatieve
orden verlof nieuwe leden aan te nemen en redde daardoor de orde der
Kruisheeren. van welke nog 4 oude priesters over waren. erkende het klooster
der Redemptoristen te Wittem. in 1833 tijdens het voorloopig Belgisch bestuur
gesticht (de groote predikant Bemard Hafkenscheid, t 1865) 1 en gaf gemakkelijk
verlof voor nieuwe stichtingen. De grondwet van 1848 gaf vrijheid van
vereeniging en hief daarmee alle belemmeringen voor kloosterstichtingen op en
spoedig hadden de oude orden hier talrijke kloosters (Franciscanen te Weert
1836. Jezuietennoviciaat te Ravenstein 1850. Dominicanen te Huissen 1858).
Nieuwe congregaties van onderwijs en ziekenverpleging waren reeds vroeger
gesticht: Franciscanessen te Dongen In 1801. te Etten In 1820. De eerste zustercongregatie In de Hollandsche missie werd In 1822 te Amersfoort gesticht door
den Luxemburger Matthias Wolff S. J. (1779-1857) 2. pastoor te Kuilenburg. De
zusters namen den regel aan van de ZI. Julie BilHart te Namen (§ 211. 1';
Zusters van O. L. Vrouw)3 en richtten te Amersfoort een .. pêdagogie chrêtienne"
voor meisjes op (onder den naam: Associatie van Werkhoven en Co.• naar
mej. Werkhoven. een der eerste zusters. om machtiging van de regeering te
verkrijgen). Een der huizen. te Engelen (N.B.). scheidde zich later af en vormde
onder leiding van P.WoIff het Gezelschap van Jesus. Maria. Josef. Limburg kreeg
een stichting van Franciscanessen te Heythuizen (1825); pastoor Zwljsen stichtte
in 1832 te Tilburg de Congregatie der Zusters van O. L. Vr .• Moeder van
barmhartigheid 4. in 1844 die der Fraters van O. L. Vrouw. Moeder van barmhartigheid. Mgr. A. Schaepman In 1873 te Utrecht de Congregatie der Fraters
van O. L. Vrouw van het H. Hart.

3°. Het herstel der hierarchie was gedeeltelijk reeds een vrucht
van de emancipatie der Katholieken. een uiting van hun kracht.
Na een kortstondige opleving in 1795 hadden de Katholieken zich
weer teruggetrokken; twee eeuwen onderdrukking hadden hen
achterlijk en schuw gemaakt. Zij waren reeds blij niet lastig
gevallen te worden; de opvordering hunner rechten. die in de
grondwet wel gegarandeerd. doch daarom nog niet verleend
werden. lieten zij aan de Belgen en eenige Brabanders over. Er
was geen kath. partij noch een kath. pers; enkele opgerichte tijdschriften hadden slechts een kortstondig bestaan. Een bekeerling.
Joachim. George Ie Sage ten Broek (1775-1847) 5. notaris te
Loosduinen. een man vol geestdrift. initiatief en onvermoeide
werkkracht. zou de emancipatie inleiden. Hij was een verdienstelijk
apologeet en stichtte verschillende tijdschriften (De godsdienstvriend, 1818; Catholijke Nederlandsche Stemmen, 1835). die
levenskracht bleken te bezitten; daardoor is hij de vader der
NederIandsche katholieke pers. die hij jarenlang bijna alleen verM. La n s. Het leven van Pater Bemard. Amst. 41905.
F. van Hoe c k. Levensschets van den E. P. Math. WoIff S. J.• Nijm. 1922.
3 B. Are n s. De zalige Julie BilHart. Utr. 1922 357-78. 4 J. Kro n e nb u r g en Chr. B oom a ars. De Zusters van Liefde .... te Tilburg. Den Bosch
1924. - 5 L. Sic kin g. J. Ie Sage ten Broek. Geloof en wetenschap. 13. 3. F. V r ij moe d. Lamennais avant sa défection et la Néerlande catholique. P.
1930.
1

2
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tegenwoordigde. Hij gaf echter niet alleen voorlichting, doch
spoorde de Katholieken ook aan tot actie en om voor hun rechten
op te komen; hij wees op de vergrijpen der regeering tegen de
grondwet; leidde een petitiebeweging voor vrijheid van onderwijs
en drukpers, en vormde een school van nieuwe strijders. Intellectueele centra 1 waren de seminaries Warmond en Hage~
veld 2, dit gesticht door den Leidenaar C. van Bommel (17901852), later b. van Luik, die ook in België veel voor het onderwijs
tot stand bracht en den Warmond er professor baron van Wycker~
sloot, later b. van Curium i.p.i. (t 1851). In 1842 stichtte van Vree,
president van Warmond, De Katholiek 3, ons eerste wetenschappe~
lijk tijdschrift. De voornaamste medewerker was Cornelius Broere
(1803-60) 4, professor der philosophie te Hageveld en later der
kerkelijke geschiedenis te Warmond. Broere was een groote geest
en een begenadigd dichter en kunstenaar, meer theoloog echter
dan wijsgeer. Hij was autodidact in een periode van verwarring
en onzekerheid op wijsgeerig gebied; zoo is hij niet vrij gebleven
van de dwalingen van zijn tijd: traditionalisme ("wetenschap
volgt den godsdienst en gaat deze niet vooruit") en (misschien)
ontologisme. Zijn bespiegelingen zijn te ijl, te aprioristisch, te
weinig getoetst aan de werkelijkheid; alle dwalingen wil hij uit
één princiep afleiden. In den geest van de Maistre overspant hij
de gezagsidee en hij overziet de betrekkelijke voordeel en der
democratie: een grondwet is voor hem een uiting van pantheisme
(Brom, t.a.p.)
De romantiek 5 had ook in Nederland liefde voor de Middel~
eeuwen gewekt, doch aanvankelijk meer bij de niet~katholieken
dan bij de Katholieken. Eerst Jozef Alberdingk Thym (1820-89) 6
heeft hen nader gebracht tot den middeleeuwschen rijkdom en
hen den Roomschen Vondelleeren kennen. Hij is een nobel en
ridderlijk karakter, door en door katholiek, met het devies "NiI
nisi per Christum". Zijn ideaal was "God dienen in schoonheid"
en hij heeft zijn geloofsgenooten onophoudelijk aangespoord de
hun toekomende plaats te gaan innemen op het gebied van kunst
1 G. B rom. Herleving van de wetenschap in kath. Nederland. Den Haag
1930. - 2 H. Tas kin Gesch. v. h. seminarie Hageveld, De Kath. 112 (1897)
86; 113. 185.
3 H. Taskin. Terugblik na 75 jaren. De Kath. 150 (1916).457. 4 A. v.
Co 0 t h. Mgr. Corn. Broere. De Kath. 101 (1892). 19. - G. B rom. Herleving.
30-55. - 5 G. B rom. Romantiek en Katholicisme in Nederland. 2 dl.. Gron.
1926. - 6 G. B rom. Herleving; Romantiek. - H. Pad b erg. J. A. Alberdingk
Thym. Leiden (z.j.). - De Beiaard. Thym~nummer. 5. 2 (1920). - H. Duur~
ken s. A. Thym en de kerkbouw. Stud. 97 (1922). 301 ; 98. 92; 99. 124; toD. 461.
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en wetenschap. Zelf gaf hij het voorbeeld; als letterkundige,
aestheticus, historicus heeft hij een blijvende plaats verworven in
onze cultuurgeschiedenis. Zijn stem drong ook door· tot niet~
katholieken, bij wie priesters nog geen gehoor vonden. Hij heeft
de herleving der gothiek bevorderd (De heilige linie); zijn ideeën
werden verwezenlijkt door den grooten scheppenden kunstenaar
Pierre Cuypers (1827-1921) 1, die de beginselen der gothiek op
geniale wijze aan nieuwe tijden aanpastte en door zijn tallooze
prachtige kerken en profane gebouwen op ons land blijvend zijn
stempel gedrukt heeft. Victor de Stuers (1843-1916) 2,
referendaris in het ministerie van binnenlandsche zaken, heeft zich
groote verdiensten verworven door Cuypers opdrachten van het
rijk te geven en door zijn ijveren voor het behoud van oude monu~
menten. G. van Heukelum (1834-1910), pastoor te Jutfaas,
de grondlegger van het kostbare aartsbisschoppelijk museum te
Utrecht en de stichter van het S. Bernulfusgilde, trok verschillende
talentvolle kunstenaars naar Utrecht (Brom, W. Mengelberg,
H. Geuer). W. Nuyens (1823-94) 3, geneesheer te Westwoud,
bewees in zijn degelijke geschiedkundige werken, dat Nederland
niet een protestantsche natie is, dat de Katholieken steeds, ook in
den 80~jarigen oorlog, hun vaderland hebben liefgehad en dat zij
dus dezelfde rechten hebben als de andere burgers; hij ruimde
talrijke vooroordeel en weg.
Tijdens de regeering van Willem I waren onder de 55 afge~
vaardigden voor de Tweede Kamer slechts 6 Katholieken, allen
Brabanders, onder wie enkele zeer bekwame mannen, die als de
gelegenheid zich voordeed, krachtig voor de katholieke belangen
opkwamen: L. van Sasse van Ysselt, J. L. A. Luyben; groote
verdiensten hebben eveneens J. B. van Son (1804-75, minister
van R. K. eeredienst) en B. J. van Sonsbeeck 4. Een vurige katho~
lieke propagandist was graaf Fortuné Duchatel 5 •
De eerste pogingen om de Katholieken tot samenwerking te
brengen vormen de stichting der R. K. Maatschappij (1820) door
Ie Sage ten Broek, de petitiebeweging van 1828, en die voor grond~
wetsherziening (1848; 60.000 handteekeningen). In 1829 werd het
1 P. A I b ers, P. Cuypers, Stud. 95 (1921). 294. G. B rom, Romantiek
en Katholicisme J. - 2 P. Albers Victor de Stuers Stud. 89 (1918) 20. 125.
533; 90, 1. 228. 330; 92. 443; 94, 337.
3 G. Gor ris. Dr. W. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. Nijm.
1908; Dr. W. Nuyens, 1823---1923. H. T. 2 (1923) 145. - 4 Wit I 0 x J. 11. 5 J. Wit I 0 x, Een Zuid-Nederlander als emancipator van Neerlands Katholieken.
Graaf Fortuné Duchatel. Tilb. 1930.
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eerste kath. dagblad gesticht. de Noord~Brabanter, in 1845 de Tijd
(de Brabantsche priester J. Smits. 1813-73. en de Amsterdammer.
Dr. Cramer). die de Katholieken in godsdienstig~politieke quaesties
oriënteerde. In 1848 hadden voor het eerst rechtstreeksche ver~
kiezingen plaats; onder de 68 afgevaardigden waren 15 Katholieken.
12 uit het Zuiden. 3 uit het Noorden; de districten waren zoo ver~
deeld. dat de Katholieken in het Noorden moeilijk zetels konden
verkrijgen. zoodat zij geen eigen candidaten stelden. Zij stemden
meestal op liberalen. die de verzekering gaven hun belangen te
zullen behartigen; deze stemden echter nooit op Katholieken. In
de 60~er jaren begonnen de Katholieken zich meer van de liberalen
los te maken en zich langzamerhand te wenden tot de orthodoxe
Protestanten onder leiding van Groen van Prinsterer. Verschillende
oorzaken hebben daartoe meegewerkt. De op het gebied van gods~
dienst onpartijdige liberalen uit de school van Thorbecke begonnen
plaats te maken voor de meer anticlericale in den geest van minister
Kappeyne: de Syllabus wees op het gevaar der liberale beginselen.
waarvan ook verschillende Katholieken niet vrij gebleven waren;
de liberalen waren antiroomsch in de Romeinsche quaestie en
vooral in hun onderwijspolitiek. De strijd voor de eigen school zou
de Katholieken tot een politieke partij vereenigen.
De grondwet van 1848 had vrijheid van onderwijs 1 geschonken:
de wet van 1857. die dit nader regelde. ontnam de school haar
protestantsch karakter en eischte strikte neutraliteit. Doch deze
neutraliteit is op zich reeds veroordeelenswaardig en werd boven~
dien in het Noorden slecht geëerbiedigd. In een Mandement van
het geheele episcopaat (1868) werd dit uiteengezet en werden de
Katholieken aangespoord eigen scholen op te richten. Zij ontvingen
echter niet de minste subsidie; zij moesten hun eigen scholen
bekostigen en bovendien evenveel als de anderen bijdragen tot het
door staat en gemeente bekostigde. voor hen onbruikbare. openbaar
onderwijs. De wet van 1877 handhaafde deze schreeuwende
onrechtvaardigheid: dit spoorde de Katholieken tot nieuwe krachts~
inspanning aan (verder § 229. 14°).
4°. De grondwet van België (1831) 2 erkent geen staatsgods~
1 C. Hen t zen. De politieke gesch. van het lager onderwijs in Nederland
I-Ill. Den Haag. - 2 Ch. Terlinden (vgl. 1°). - M. Josson. De
Belgische omwenteling van 1830. 3 dl .• Amst. 1930. - G. K n u vel der. Het
rampjaar 1830. Hilv. 1930. - E. de Mor eau. L'Eglise cath. en Belgique
(1830-1914). in: Hist. de la Belgique contemporaine 11. Br. 1929. - Prêtres de
Belgique 1830-1930. Nouv. Revue théol. 1930. 617-744. - P. Ver h a e gen,
La lutte scolaire en Belgique. Gent 1906.
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dienst; de regeering heeft geen aandeel in de benoeming van
bisschoppen en geestelijken, doch deze bezitten ook geen bijzondere
voorrechten. Zij garandeert volkomen vrijheid van eeredienst,
onderwijs, vereeniging en pers. De bezoldiging van de bedienaren
der erkende eerediensten (Katholieken, Protestanten, Joden)
geschiedt door den staat. Onder leiding der bisschoppen (Sterckx,
t 1867 en Dechamps, t 1883, a. b. van Mechelen; van Bommel,
t 1852 en Doutreloux, t 1901, b. van Luik, Malou, t 1864, b. van
Brugge) ontwikkelde zich een bloeiend godsdienstig leven. In 1835
werd de universiteit van Leuven hersteld, die spoedig een inter~
nationaal centrum van wetenschap werd; de liberalen stichtten een
vrije universiteit te Brussel. Het godsdienstonderwijs werd ver~
plichtend gesteld op de openbare lagere (1842) en middelbare
( 1850) scholen; daarnaast werden door geestelijken en klooster~
lingen nog talrijke eigen colleges opgericht. Katholieken (Nothomb,
A. Dechamps, J. Malou, Chr. Woeste, A. Beernaert) en liberalen
waren afwisselend aan de regeering, de liberalen meest tot 1870,
de Katholieken van 1870-78, toen zij door het anticlericale
ministerie Frère~Orban vervangen werden. De liberalen hadden
hun volgelingen vooral in het Waalsche industriegebied en in
sommige groote steden, de Katholieken onder de Vlaamsche
landelijke bevolking. In Vlaanderen bloeide een rijke kath.
literatuur op (Guido GezelIe, 1830-99) . 1 In Mechelen vonden
eenige druk bezochte kath. congressen plaats (1863, 1864, 1867
(het arbeidersvraagstuk ).
4°. Luxemburg was op het Weener Congres tot groothertogdom
verheven; na de Belgische revolutie kwam het grootste deel aan
België, het kleinere in personeeIe unie in 1839 aan Willem I van
Nederland; in 1890 bij den dood van Willem 111 werd Adolf van
Nassau groothertog. In 1833 was een eigen apost. vicariaat
opgericht, dat in 1870 tot bisdom verheven werd. De apost. vic.
Laurent moest in 1848 om moeilijkheden, door een antikatholieke
partij veroorzaakt, terug geroepen worden. Het land is bijna geheel
kath. en antikerkelijke maatregelen konden niet genomen worden.
1

B. Ver hoe ven, G. G., vader van het nieuwe Vlaanderen. Utr. 1930.
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§ 218. De Kerk in Engeland, Schotland, Ierland, Scandinavië.
A. Engeland 1. 10 • In den loop der 18e eeuw waren ook in
Engeland de tolerantie~ideeën sterker geworden: duizenden
Fransche priesters hadden er tijdens de Revolutie een gastvrije
opname gevonden en door hun stichtelijken levenswandel de voor~
oordeelen verminderd. The Public Worshipact van 1791 schonk
aan de Kath. vrijheid van eeredienst en onderwijs: het parlement.
de universiteit en openbare ambten bleven echter voor hen gesloten
en de staat erkende geen doopsels en huwelijken. die niet in de
staatskerk geregistreerd waren. Ierland zou de bevrijding brengen 2.
Nadat het bijna drie eeuwen lang voor zijn godsdienst en nationale
zelfstandigheid gestreden en eindeloos geleden had. was na den
mislukten opstand van 1797 de gewapende tegenstand opgegeven.
om te beproeven langs wettelijken weg recht te verkrijgen. De ziel
dezer beweging was de groote katholieke volksleider en redenaar.
de advocaat Danie! O'Connell (1775-1847) 3. Hij bracht eenheid
in de actie door de reorganisatie en leiding der in 1810 gevormde
"Catholic association", om door wettelijke middelen. doch krachtige
agitatie (reusachtige meetings. petitionnementen) opheffing der
dwangwetten te verkrijgen. In 1828 liet hij zich in het lersche
graafschap Clare kiezen tot lid van het parlement, waarin hij als
katholiek geen zitting mocht hebben. In Ierland heerschte groote
opgewondenheid: men durfde O'Connel den toegang tot het
parlement niet weigeren: ook verschillende liberalen waren tegen
de uitsluitingswetten : in 1829 werd voor geheel het Britsche rijk
de emancipationsbill aangenomen. die den testeed ophief. waardoor
den Kath. de toegang tot het parlement en openbare ambten werd
1 P. Th ure a u ~ Dan gin. La renaissance cath. en Angleterre au XIXe
siècle. 3 v. P. 1899-1906; Le catholictsme en Angleterre au XIXe s.• P. 41909.
- F. Gas q u e t. Great Britain and the Holy See 1792-1806. R. 1919. P. Fit z g era 1d. Fifty years of catholic life. 2 v. Lo. 1921. - D. G w y n n.
A Hundred Years of catholic Emancipation (1829-1929). Lo. 1929. - Catholic
Emancipation 1829-1929. Lo. 1929. - G. Constant. Angleterre. D. H. E.
lIl. - 2 P. Hu g hes. The catholic question 1689-1829. Lo. 1929. - B.
Ward. The eve of Catholic Emancipation (1803-30).3 v. Lo. 1911-12. J. BI ö t z e r. Die Katholikenemanzipation in Grossbrittannien u. Irland. Fr.
1905. - J. G u i b e rt. Le réveil du catholicisme en Angleterre. P. 1907. J. van Dij k. De vrijmaking der Engelsche Katholieken. Leiden (1912). K. Der k s. Het Eeuwfeest der kath. emancipatie in Engeland. Stud. 112
(1929). 4:42.
3 Biogr.: M. Macdonagh. Lo. 1904: Nemours Godré. P. 21900:
A. Zimmermann. Pdb. 1909. - M. Macdonagh. D. O'Connell and the
story of catholic emancipation. Lo. 1929.
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opengesteld. In 1836 en 1837 werd in Engeland aan de staatskerk
het monopolie van de doop~ en huwelijksregisters ontnomen: in
1868 werd de belasting afgeschaft, die iedere dissenter aan de
staatskerk te betalen had; in 1871 werden de studenten vrijgesteld
van de onderteekening der 39 artikelen, om universitaire graden
te behalen. De laatste bepalingen tegen de Kath. (behalve uit~
sluiting van den troon en van het ambt van staatskanselier, en eenige
uitzonderingsmaatregelen tegen mannelijke kloosterorden, die echter
reeds sinds lang niet meer gehandhaafd worden) zijn eerst in 1926
afgeschaft.
De emancipatiebill gaf aan de Kerk de levensmogelijkheid, doch
bracht voor de Katholieken in Engeland zelf aanvankelijk niet veel
verandering: alleen eenige kath. lords namen zitting in het heeren~
huis, wat door sommige hooge geestelijken met een zekere bezorgd~
heid gezien werd, daar zij het isolement veiliger vonden. De
eeuwenlange vervolging had weinig meer van het Kath. over~
gelaten. Op het einde der 18e eeuw waren er nog geen 70.000 Kath.,
meest arm, achterlijk in cultureel opzicht en daarom geheel buiten
het openbare leven staande: zij werden voor een "gens lucifuga"
(Newman) aangezien, als wezens van een andere wereld. Zij
waren bijna geheel afhankelijk van enkele groote heeren (de
hertog van Norfolk e.a.). die het geloof bewaard hadden en hun
particuliere kapellen voor hen openstelden, de geestelijken
benoemden en in hun onderhoud voorzagen. Van deze oude Kath.
kon weinig actie uitgaan, doch twee factoren hebben de
Engelsche kerk een levenskracht geschonken, die bewondering
wekt en tot de meest merkwaardige en bemoedigende ver~
schijnselen der nieuwere kerkgeschiedenis behoort: de immigratie
der Ieren en de Oxford~beweging. De Ieren vormden reeds een
aanzienlijk percentage der oude Kath. (vooral in het NoordWesten, Lancashire): doch vooral sedert den grooten hongers~
nood in 1845 en de volgende jaren nam hun aantal geweldig toe.
Manning kon in de 80~er jaren nog schrijven: "Acht tienden van
de Kath. in Engeland zijn Iersch". Zij waren aan hun geloof zeer
gehecht en vol levenskracht, doch aanvankelijk doodarm: zij
werkten in de fabrieken en in de havens. De Oxfordbeweging 1
1 T h ure a u - Dan gin I. A 1. Jan sen s, De beweging van Oxford,
Brugge 1930; Het hedendaagsche Anglicanisme I, Antw. 1930; Anglicaansche
bekeerlingen, Antw. 1928. - Van Anglic. zijde: R. Church, The Oxford
Movement. Twelve years 1833~5, Lo. 1891. - S. 0 II a r d, A. Short History
of the Oxford Movement, Lo. 1915. - W. Kno x, The catholic movement in
the Church of England, Lo. 2 1930.
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echter voerde voortreffelijke krachten toe uit de intellectueele en
hooge kringen.
Ook in de Engelsche staatskerk was in de 18e eeuw een ernstige
crisis ontstaan: het rationalisme bedreigde het geloof en deed het
godsdienstig leven verdorren. Er waren drie richtingen: de High
Church, Low Church en Broad Church Party: de eerste hield
zooveel mogelijk vast aan de Kath. elementen (bisschoppelijke
hierarchie enz.), de tweede aan de Calvinistische, de derde was
meer liberaal gezind (§ 226, 9°). Gelijk elders in Europa open~
baarde zich na de Fransche revolutie ook in Engeland een gods~
dienstige herleving, die zich daar concentreerde in de Low Church,
doch vooral in de Oxfordbeweging (Tractarianisme, Ritualisme,
Anglo~Katholicisme), een richting in de High Church. Eenige
jonge geestelijken van de universiteit van Oxford: Keble (t 1866),
Froude (t 1836), Pusey (t 1882), bij wie zich later Newman
voegde, sloten zich aaneen om den godsdienstig en geest in de
staatskerk te verlevendigen. Daartoe moest men naar hun meening
terugkeeren tot de bronnen, de christelijke oudheid en de staatskerk van protest. elementen zuiveren: het kerkelijk leergezag
versterken en den invloed der wereldlijke macht op de Kerk ver~
minderen: een inniger, dieper, meer ascetisch godsdienstig leven
opwekken. Hun leider werd weldra John Henry Newman (180190) 1, de zoon van een Londenschen bankier, die in Oxford
theologie studeerde, in 1825 de Anglicaansche priesterwijding
ontving en in 1828 vicar werd der universiteitskerk. Hij had het
voornemen gemaakt het celibaat te onderhouden, om zich onver~
deeld aan den dienst der kerk te wijden. Zijn opvoeding had
gestaan onder invloed der Low Church en hij was met voor~
oordeelen tegen de Kath. kerk bezield: de Paus was voor hem de
antichrist: in 1829 had hij zich openlijk tegen de emancipatie der
Kath. uitgesproken. Een reis naar de Middellandsche zee om zijn
gezondheid te herstellen (1833) deed wel sommige vooroordeel en
1 Works: Lo. 1868-96, 37 vol. - Gesammelte Werke, hrg. v. D. Fe u 1 i n g,
E. Przywara u. Pr. Simon, I-U, Mn. 1924-28. - E. Przywara u.

O. Kar r e r, K. J. H. Newmans Christentum, 8 Bde Fr. 1922. - E. P r z y war a.
A. Newman synthesis, Lo. 1930. - R. Hut ton, Card. Newman, La. 1892. W. Ward, The IHe of J. H. card. N., 2 V. Lo. 1911. - M. Laros, Kardinal
Newman, Mainz 1920. - H. St 0 e I, Kardinaal Newman, I (1801--45), Gron.
1914. - H. Tristam et F. Bacchus, Newman, D. Th. XI (1930). H. B rem 0 n d, Newman. Essai de biographie psychologique, P. 1906. C h. Sar 0 I e a, Card. Newman and his influence on religious Life and Thought,
Edinb. 1908. - J. Lew i s Ma y. John Henry Newman. Ned. vert. door Fr.
Wa h I e n, Voorhout 1931.
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verdwijnen, doch Rome bleef hem een vijand. In 1833 begon hij
met zijn bovengenoemde geestverwanten een reeks brochuurtjes,
later groot ere verhandelingen, uit te geven, Tracts [or the times,·
(90, een derde van Newman), waarin zij hun ideeën verspreidden,
die leven en beweging brachten in de Anglicaansche kerk. Dicht
stonden zij bij de hoog~kerkelijke beweging der 17e eeuw (§ 177,
5°); zij namen verschillende kath. leerstellingen, ceremonies en
devoties over, erkenden de werkelijke tegenwoordigheid in het
H. Sacrament, herstelden den eucharistisch en eeredienst en brachten
de biecht weer in gebruik. Doch Roomsch~katholiek wilden zij niet
zijn, noch genoemd worden. Newman stelde zich ten opzichte der
hierarchie op het standpunt der zg. Branch Theory: de Engelsche
kerk is met de Roomsche en Grieksche een der drie gelijkberechtigde
takken van de algemeene kerk; haar bisschoppen zijn ook opvolgers
der Apostelen. Op theologisch gebied volgde hij de zg. via media.
een middenweg tusschen het Katholicisme en Protestantisme, welke
een gezuiverde Anglicaansche Kerk zou vormen. Tegenover het
Protestantisme moest deze het gezag der oudheid handhaven, tegen~
over het Katholicisme de na de oudheid ingevoerde leerstellingen
en praktijken verwerpen, met een beroep op den regel van Vincen~
tius Lerinensis: "quod ubique, quod semper, quod ab omnibus
creditum est, hoc est vere catholicum" (§ 57. A.).
Deze theologie was niet helder en langzamerhand begon bij
Newman twijfel op te komen aan de via media en het bestaansrecht
der Engelsche kerk. Bij zijn studie van de kerkvaders en de
ketterijen der eerste eeuwen kwam het hem voor, alsof het Semi~
Arianisme en Monophysitisme zich ten opzichte van de algemeene
kerk en den stoel van Rome in dezelfde positie bevonden als de
Anglicaansche kerk en zij waren ten doode opgeschreven geweest.
Diepen indruk maakte een woord van Augustinus ten opzichte der
Donatisten, door Wiseman geciteerd (1836): securus judicat orbis
terrarum (zeker oordeelt de geheele wereld, niet de kerk van een
enkel land.) Het was duidelijk, dat de Engelsche kerk niet de
katholiciteit bezat, die wel aan Rome toekwam; de Engelsche kerk
moest bewijzen gelijk te hebben, niet Rome. Om uit de moeilijkheid
te geraken en rust te vinden in zijn geweldigen zielestrijd schreef
hij in 1841 het laatste en beroemdste der tracts, tract 90, waarin hij
tracht te bewijzen, dat de 39 artikelen zoo kunnen verstaan worden,
dat zij niet in strijd zijn noch met de leer der Kerk in de oudheid
noch met het concilie van Trente en dat de Anglicaansche kerk zich
dus eigenlijk ook roomsch~katholiek kan noemen. Een storm van
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verontwaardiging stak op tegen "den verrader der Engelsche kerk"
en daarvoor wijkend, legde hij zijn bediening als vicar neer, om zich
terug te trekken in de eenzaamheid van Littlemore (in de nabijheid
van Oxford). In een ascetisch leven van gebed en studie zocht hij
vrede. Hij bestudeerde vooral de christelijke oudheid: zouden de
"nieuwe" dogma's over de sacramenten, de rechtvaardigingsleer, de
pauselijke onfeilbaarheid, die niet met evenveel woorden in de
H. Schrift en bij de Vaders te vinden zijn en die hij zoo dikwijls
aan de Roomsche Kerk verweten had als verbasteringen der ware
leer, misschien integendeel daarvan niet de rechtmatige ontwikke~
ling zijn? Het resultaat van zijn onderzoek is zijn beroemd An
essay on the development of christian doctrine. Begonnen door
een Anglicaan, die zoekt en bidt om het licht, is het boek
geeindigd door een Katholiek. Voltooid is het niet. Al biddende en
studeerende en werkende had Newman de volheid der waarheid
gevonden; dan breekt hij zijn boek af met een dankzegging aan
God en de woorden van Simeon : nunc dimittis servum tuum
Domine, quia viderunt oculi mei salutare tuum. Twee dagen later,
8 Oct. 1845, liet hij den Italiaansehen Passionist, P. Dominicus
Barberi, een heilig man, die zijn leven aan de bekeering van
Engeland gewijd had, naar Littlemore ontbieden, legde met twee
vrienden de geloofsbelijdenis af en ontving onder voorwaarde het
H. Doopsel. In 1847 werd hij te Rome priester gewijd, trad in het
oratorium van Philippus Nerius en bracht dit naar Engeland
(Birmingham) over, waar hij de eerste overste werd.
Newman behoort tot de groote religieuse denkers en schrijvers. Hij was een
door en door religieuse, affectieve natuur, voor wien de godsdienst een behoefte
en een levenstaak was. In de wereld ziet hij een symbool van het goddelijke;
hij heeft als het ware een intuïtie van de "onzichtbare realiteiten", die onder het
uiterlijke wereldgebeuren verborgen liggen. Hij gevoelt zich geleid door een
innerlijk licht en met groote scherpte beschrijft hij de werking van den H. Geest
in de ziel. De onzichtbare wereld leeft voor hem. Groot psycholoog, sprekend
tot het hart volgens zijn zinspreuk "cor ad cor loquitur", een meester der
Engelsche taal, weet hij ook anderen in de hoogere wereld binnen te leiden,
waarin hij zelf leeft. Zoo is hij voor velen de vader geworden van hun geestelijk
leven. Zijn schriftelijke nalatenschap is zeer uitgebreid en veelzijdig: talrijke
preeken, die meestal met neergeslagen oogen, zonder eenig uiterlijk oratorisch
effect, werden voorgelezen, doch van een zeldzaam doordringende kracht;
brieven; The idea of a university, over de katholieke wetenschap; historische
verhandelingen (The Adans of the fourth Century enz.); zijn beroemd bekeerings~
verhaal: Apologia pro vita sua (1864). Kingsley, een liberaal Engelsch geeste~
lijke, had de oprechtheid van Newman's bekeering in twijfel getrokken; deze
antwoordde binnen twee maanden in een meesterlijke autobiographie, waarin
hij zijn religieusen ontwikkelingsgang verhaalt. In eens en voor goed had hij
daardoor de sympathie van geheel, ook nlet~katholiek, Engeland gewonnen.
Als wijsgeer trok hem wellicht meer dan eenig ander het vraagstuk aan van
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de zekerheid in het godsdienstige; hij had ook een scherpen blik voor de
moeilijkheden. die met het geloof verbonden zijn. Op het gebied der zoo bij
uitstek moderne problemen van de ontwikkeling der kath. leer en van de
godsdienstige zekerheid. opent hij nieuwe gezichtspunten en ontwikkelt hij
vruchtbare gedachten. In beide punten is hij. ofschoon ten onrechte. door de
Modernisten. als hun voorlooper aangehaald. 1 Het eerste probleem bespreekt hij
in zijn bovengenoemd An essay on the development of christian doctrine (1845).
In de ontwikkeling ziet hij een teeken van leven; daarom moest ook de oude Kerk
zich tot het tegenwoordige Katholicisme ontwikkelen. De theorie der ontwikkeling
was niet nieuw; doch vóór Newman heeft niemand haar zoo veelzijdig toegelicht
en met zoo groote scherpzinnigheid haar wetten en kenmerken (hij geeft er
7 aan) trachten te bepalen. In tegenstelling met de Modernisten neemt hij een
depositum fidei aan. een complex van geopenbaarde waarheden. die niet
veranderen en ook niet door een nieuwe openbaring worden vermeerderd. Onder
leiding en voorlichting der Kerk wordt alleen onze kennis ervan vollediger. Het tweede probleem bespreekt hij vooral in An essay in aid of a grammar of
Assent (1870). Van thomistisch standpunt uit zijn op dit boek wel aanmerkingen
te maken. doch ten onrechte wordt Newman beschuldigd van agnosticisme.
alsof hij leeren zou. dat de rede het bestaan van God niet bewijzen kan. Waar
is. dat hij de gewone bewijzen uit het causaliteitsbeginsel niet gebruikt. dat de
metaphysiek en het intellectueel element te weinig tot hun recht komen. doch
steeds erkent hij. in tegenstelling met de Modernisten. uitdrukkelijk de objectieve
waarde der argumenten uit de rede. de wonderen en prophetieën. Hij is echter
meer een practische dan een theoretische apologeet; meer intuïtief dan deductief;
hij spreekt tot een bepaalden kring van ontwikkelde Engelschen van zijn tijd
en geeft zijn eigen ontwikkelingsgang weer. die op de eerste plaats gevoelvolle.
religieus aangelegde menschen trekken zal. Hij wil de waarheid niet alleen
abstract doen begrijpen. doch laten zien en aanvoelen. zoodat zij alle vermogens
omvat en tot een levende werkelijkheid wordt. Daarom werkt hij op gemoed en
wil en gebruikt vooral psychologische argumenten. Hij schildert. hoe een
geloovig gemoed God in alles ziet en in Hem alleen bevrediging vindt; hoe
de schoonheid. harmonie. levenskracht en zegenrijke werkzaamheid van het
Katholicisme teekenen van zijn goddelijken oorsprong zijn. Deze teekenen noemt
hij een combinatie van waarschijnlijkheden. waardoor men echter (in tegenstelling met hetgeen de Modernisten leeren) tot absolute zekerheid kan komen;
zij vormen de voorbereiding tot een onvermijdelijke conclusie.
Als zoovele groote geesten is Newman eerst door latere tijden begrepen;
bij zijn leven had hij met veel tegenwerking en wantrouwen. ook onder zijn
geloofsgenooten (kard. Manning). te kampen. Ofschoon persoonlijk overtuigd van
de pauselijke onfeilbaarheid. achtte hij definieering niet noodig en inopportuun.
Hij was geen man van uitersten en daarom werd hij beschuldigd van liberalisme,
waar hij zoover mogelijk van verwijderd was. Een krachtigen steun vond hij
in kard. Wiseman en in Mgr. Ullathorne 2. b. van Birmingham. P. Leo XIII
benoemde hem tot kardinaal (1879), niet alleen om zijn verdiensten. doch ook
om een grooten Engelschman te eeren. Newman zag er een erkenning in van zijn
levenswerk door het kerkelijk gezag. een bewijs. dat het niet nutteloos was
geweest. doch door God gezegend. De eer veranderde zijn levenswijze niet;
1 H. B rem 0 n d, Le développement du dogme chrétien; La psychologie de
la foi; La vie chrétienne. 3 v. P. 1905--06. - J. de Groot. Denkers van
onzen tijd, 1910. - J. Folgera, Newman apologiste, P. 1927. - H. Ahaus,
Newman en de Modernisten, N. K. St. 8 (1908),202,227. - E. przywara.
Zur Gesch. des ..modernistischen" Newmans, St. d. Z. 102 (1924), 443;
Newmans Problemstellung, St. d. Z. 112 (1927), 432. - D. Th. 397.
2 C. But Ier. The life and times of b. Ullathorne. 2 v. Lo. 1926.

235

§ 218. De kerk in Engeland, Schotland, Ierland.
hij bleef eenvoudig te midden zijner medebroeders te Birmingham wonen, waar
hij in 1890 overging ..ex umbris et imaginibus in veritatem".

3°. Het onmiddellijk gevolg der bekeering van Newman
was de overgang van vele anderen (omstr. 150), allen weten~
schappelijk gevormde, hoogstaande mannen, meest geestelijken
(o.a Ward, Faber, Dalgairns), die dikwijls een schitterende
positie voor een onzekere toekomst prijs gaven. Ofschoon geen
massa~overgang volgde, is de stroom van bekeerlingen uit deze
kringen tot op onzen tijd voortgegaan (tot 1910 minstens 607
geestelijken, van 1910-15 100, van 1915-20 waarschijnlijk meer
dan 100, alleen in 1926 14: Jansen, 157: het aantal bekeerlingen
1920-30 bedraagt 121.973: L. Th. K. lIl, 689). Anderen (Keble,
Pusey, Gladstone 1) bleven in de Anglicaansche kerk, waar zij de
ritualistische, katholiseerende beweging voortzetten (§ 226, 9°).
Vele bekeerde Anglicaansche geestelijken werden priester:
mannen van stand en ontwikkeling, vol ijver, brachten zij leven
en een nieuwen geest in de kath. kerk. Door de oudere geestelijk~
heid werden zij echter met een zeker wantrouwen bejegend. De
man der voorzienigheid in deze tijden was Nicolaas Wiseman
(1802-65)2, sedert 1840 coadjutor van den apost. vic. van het
Midland~district, sedert 1848 apost. vic. van het district Londen. Hij
was professor der Oostersche talen aan de Sapienza en rector van
het Engelsche college te Rome geweest, een geleerde en schrijver
van Europeeschen naam, ook bij de Protestanten in aanzien, vol
geestdrift, die ook bij anderen bezieling wist te wekken. De groote
beteekenis der Oxfordbeweging inziende, had hij deze aange~
moedigd: de talenten der bekeerlingen wist hij te gebruiken. In
1850 werd de hierarchie hersteld: Wiseman, reeds kardinaal. werd
a.b. van Westminster. Het herstel der hierarchie verwekte een
hevige antikatholieke agitatie (no~popery), die echter spoedig
bedaarde, niet het minst door het taktvolle en welsprekende
geschrift van Wiseman Appeal to the English people. Wiseman
trachtte de Kath. uit de vernedering op te heffen door hen aan
het openbare intellectueele en sociale leven te doen deelnemen,
waarvoor echter vooral zijn opvolger, kard. Manning (1808-92) 3,
groote verdiensten heeft.
1 R. Cr ä mer, Gladstone als christlïcher Staatsmann,
1927. 2 W.
War d, The life and times of eard. Wiseman, 2 v. Lo. 1897. - M a in d e,
Le eard. Wiseman et son aetion vis~à~vis des protestants, Br. 1905. - D.
G w y n n, Card. Wiseman, Lo. 1929.
3 G. Hut ton, Card. Manning, Lo. 1892. F. Gas q u et, C. M., Lo.
1895. - E. PureelI, Life of C. M., 2 v. Lo. 1896. - V. de MarolIes,
Le eard. M., P. 1905. - S. Les li e, H. E. Manning, Lo. 1921.
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Manning was een Anglicaansche geestelijke met schitterende talenten. voor
wien een groote toekomst openstond. Hij stond buiten de Oxfordbeweging; ook
kwam hij niet langs den weg van studie tot de Katholieke Kerk. doch doordat
hij. man van orde en gezag. de overtuiging kreeg. dat het een fout was in de
inrichting der staatskerk. dat het hoogste gezag in de handen van leeken berustte.
Dit bleek vooral in de Gorhamquaestie. Gorham. een Angl. geestelijke. geloofde
als Calvinist niet in de sacramenteeIe werking van het doopsel. waarom zijn
bisschop weigerde hem als pastoor te installeeren (1847); de beslissing echter
van de grootendeels uit leeken bestaande privy council (§ 226. 9°) luidde. dat
de installatie toch geschieden moest. In 1851 werd Manning katholiek en te
Rome priester gewijd; zijn voorbeeld werd eveneens door vele anderen gevolgd.
In 1857 werd hij proost van het kapittel te Westminster ; op aandrang van
kard. Wiseman voerde hij de Oblaten van den H. Carolus Borromeus in
Engeland in. een congregatie van wereldpriesters. die altijd bereid zijn de werken
van het apostolaat. vooral onder de arme bevolking. op zich te nemen. die de
bisschop hen opdraagt. Tegen de werkzaamheid van Manning en de bekeerlingen
ontstond echter een heftige oppositie onder de oude geestelijkheid. die vroom en
degelijk was. doch de nieuwe tijden niet begreep; het middelpunt dezer oppositie
vormden het kapittel en Mgr. Errington. de coadjutor met recht van opvolging
van kard. Wiseman. Wiseman. wien het aan bestuurstalenten ontbrak. wist den
vrede niet te herstellen. doch Manning vond steun bij Pius IX. die hem met
voorbijgaan van Mgr. Errington motu proprio tot opvolger van Wiseman
benoemde (1865).

Manning was een ascetisch man. die veel gewerkt heeft voor
het innerlijk leven van geestelijken (The etemal Priesthood) en
leeken. een geboren heerscher met groote organisatorische talenten.
die echter moeilijk tegenspraak kon verdragen. Hij nam het initiatief
tot allerlei ondernemingen van philanthropischen en socialen aard.
werkte voor drankbestrijding. afschaffing der slavernij en voor de
rechten der Ieren. Van nature reeds democratisch en sociaal aan~
gelegd. werd hij dit nog meer door den omgang met de arme Ieren.
die het grootste deel der kath. bevolking vormden. In woord en
geschrift heeft hij gepleit voor de arbeiders. voor hun recht om zich
te vereenigen en voor een rechtvaardig loon. Hoe groot zijn invloed
was. bleek bij de groote dokwerkersstaking te Londen (1889). die
door zijn bemiddeling werd opgeheven. Daardoor won de kerk het
vertrouwen der arbeiders; de Katholieken begonnen mee te leven
met de natie en verkregen invloed in het openbare leven; veel voor~
oordeel en wantrouwen verdwenen. Door Manning werden vele
kath. scholen opgericht. die door den staat gedeeltelijk gesubsidieerd
werden; ook het kloosterleven bloeide. Zoo kon de kerk in
Engeland hoopvol de toekomst ingaan.
Ook in Engeland werd een felle strijd gevoerd tusschen Iiberaal~katholieken
(Lord Acton 1. een leerling van Döllinger. de Rambier) en overdreven conserva~
tieven (.. ultra·s": W. Ward. de Dublin Review); Manning stond aan de zijde
1

F. Gas q u e t. Lord Acton. La. 1906.
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der laatsten en zelfs Newman deelde in zijn ongemotiveerd wantrouwen. Newman
was overtuigd van de noodzakelijkheid eener katholieke wetenschap; hij was
de eerste rector (1851-58) van een te Dublin op te richten universiteit, die
echter wegens gebrek aan medewerking niet tot stand kwam. Hij wilde toen
een Oratorium te Oxford stichten, als een religieus centrum voor de studenten;
onder invloed van Manning spraken de Engelsche bisschoppen zich echter uit
tegen het studeeren van Katholieken te Oxford en Cambridge, als gevaarlijk voor
het geloof, welk veto eerst in 1895 werd opgeheven. Manning wilde een
katholieke universiteit stichten te Kensington (1873), wat mislukte, omdat
hij Newman en de Jezuieten uitsloot.

B. In Ierland 1 (A. 1°), waar op de 8 millioen inwoners slechts
850.000 Protestanten waren, genoot de Engelsch-Iersche staatskerk de tienden, die van oudsher op de landerijen rustten en de
Kath. moesten bovendien bijdragen tot het onderhoud van haar
kerken. Er heerschte, in de 40er jaren vooral, een agrarische crisis,
nog verergerd, doordat de arme boeren een buitensporig hooge
pacht moesten betalen aan de protestantsche lords, die bijna al
het land in eigendom hadden. Velen emigreerden naar Engeland
en vooral naar Amerika, waar zij de kern van het opbloeiende
Katholicisme vormden. Q'Conneli voerde een parlementaire actie
om het lot van zijn volk te verbeteren en zelfbestuur te verkrijgen
(de repeal-beweging), eerst in samenwerking met de liberale
whigs, later in oppositie tegen de conservatieve tory's. In 1838
werden de tienden opgeheven; in 1845 verkreeg de kath. kerk
recht op eigendom; in 1869 werd (door Gladstone) de geprivilegieerde positie der Engelsch-Iersche staatskerk opgeheven; een
deel harer bezittingen kwam ten goede aan de dissidenten. - De
kerk kwam tot bloei; de geestelijkheid kon een betere opleiding
ontvangen; zeer verdienstelijk werkte de Capucijn Mathew
(t 1856) tot opheffing van het lagere volk en tot bestrijding van
het drankmisbruik.
C. In Schotland 2 waren slechts weinige Kath. overgebleven,
doch van een goed gehalte; de priesters werden opgeleid in het
Schotsch college te Rome. Ook daar was de emancipationsbill van
kracht, doch de antikerkelijke wetten werden eerst geleidelijk
afgeschaft. In 1829 waren er slechts 51 kerken, in 1846 reeds 87;
het aantal Kath. nam toe door immigratie van Ieren. In 1878 werd
de hierarchie hersteld.
1 D. C har t, Ireland from the union to the Catholic Emancipation, Lo. 1910.
- A. Belle s hei m, Gesch. der kath. Kirche in Irland III (1891). - L e c a r~
pen tie r, Le catholicisme en Irlande, P. 1904. - 2 A. Bel les hei m, Gesch.
der kath. Kirche in Schottland II (1883). - Lecarpentier, Le cath. en
Ecosse, P. 1905.
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D. In Scandinavië 1 werd in het begin der 1ge eeuw nog alleen
het Protestantisme officieel geduld. In Denemarken was in de
17e eeuw aan de kath. gezanten toegestaan hun godsdienst
particulier in hun huiskapel uit te oefenen; op het einde dier eeuw
werd ook aan kath. buitenlanders, die in de wolindustrie werkzaam
waren, particuliere godsdienstoefening toegestaan. In 1751 ont~
vingen de Kath. verlof in Kopenhagen een kerk te bouwen, doch
eerst de grondwet van 1849 proclameerde godsdienstvrijheid en
burgerlijke gelijkheid voor de Kath. In Noorwegen werd in 1845
een tolerantie~edict uitgevaardigd; in Zweden 2 verkregen de
Kath. in 1860 vrijheid van eeredienst, doch met nog talrijke
beperkingen. In 1892 werd in ieder der drie landen een apo st.
vicariaat opgericht. Vooral in Denemarken nam het aantal Kath.
toe (600 in 1848; 8700 in 1900).

§ 219. Godsdienstige toestanden in het Russische rijk,
de Balkanstaten en het Oosten.
10 • Een groot deel der 1ge eeuw was voor de Kath. in Rusland 3
een lijdensgeschiedenis. In het vroegere Russische rijk waren
slechts weinig Kath., doch de verdeeling van Polen (1772-95)
bracht millioenen onder Russische heerschappij. Katharina 11
( 1762-96) liet betrekkelijke vrijheid aan de Kath. van den
Latijnschen ritus (meest Polen) en duldde zelfs de Jezuieten. Doch
door list en geweld trachtte zij die van den Griekschen ritus (de
geünieerde Ruthenen)4 van Rome los te maken en met de Russische
staatskerk te vereenigen. De toestand was beter onder Paulus I
(1796-1801) en Alexander I (1801-25). Krachtens een over~
eenkomst met Pius VI werden in 1798 3 diocesen opgericht voor
de Ruthenen en het a.b. Mohilew met 5 suffraganen voor de Kath.
van den Latijnschen ritus. Nicolaas I (1825-55) voerde een nog
1 J. Metzier, Die Apost. Vicariaten des Nordens, Pdb. 1919. 2 Die
kath. Kirche in Schweden in neuer Zeit, Mn. 1929. - 3 Bon wet s c h,
Brian~Chaninov, Beck § 200, 7°. A. Palmieri, La chiesa russa,
Flor. 1908. - L. Be r g, Die rom. kath. Kirche und die orthodoxen Russen,
B. 1926. - P. Pi e rl i n g, La Russie et Ie Saint~Siège. Etudes diplomatiques V,
P. 1912. - A. Boudou, Le Saint Siège et la Russie. Leur relations
M. Rou ë t de Jou r nel,
diplomatiques au XI Xe S., P. 1922-25. Nonciatures de Russie d'après les documents authentiques. Nonciature d'Arezzo
1802-06, 2 v. R. 1927. - A. Th e i n e r, Neueste Zustände der kath. Kirche
beider Ritus in Russland u. Polen, Augsburg 1841. - 4 E. Lik 0 w ski, Gesch.
des allmählichen Verfalls der unierten ruthenischen Kirche Im 18. u. 19. Jahrh.,
2 Bde Krakau 1903.
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sterker despotisch bestuur in en begon de godsdienstige politiek.
die nog lang Rusland zou beheerschen: in het land zelf de
bevolking russificeeren en daarom godsdienstige eenheid tot stand
brengen op den grondslag van de Russische staatskerk: vervolgens
de Orthodoxen in het buitenland. grootendeels onder Turksche
heerschappij levende Slaven. aan Rusland binden. Door overreding.
doch vooral door onderdrukking en geweldmaatregelen werden de
Ruthenen in Rusland bijna allen. tenminste uiterlijk. van Rome los~
gemaakt en met de staatskerk vereenigd (1839 : 1875). Ook de Kath.
van den Latijnschen ritus werden vervolgd. Het verlaten van de
staatskerk en het toedienen der sacramenten aan bekeerlingen was
strafbaar: door allerlei bureaucratische bepalingen werd het Katho~
licisme belemmerd. Na den opstand der Polen 1 van 1830 en vooral
na dien van 1861. welke een politiek en tegelijk een godsdienstig
karakter hadden. volgden vele geweldmaatregelen tegen kerk en
geestelijkheid: talrijke kerken en een groot deel der bezittingen
werd haar ontnomen: vele kloosters werden opgeheven. De strijd
tegen de Poolsche nationaliteit was tegelijk een strijd tegen de
kerk. De vervolging bracht echter in Polen slechts weinigen tot
afval.
De staatskerk werd geheel beheerscht door de regeering: het
geestelijk leven was verstard: de lagere geestelijkheid stond
cultureel en maatschappelijk op een zeer laag peil. De kerk verloor
haar sympathie en invloed bij het volk. omdat zij een werktuig
werd van de despotische en reactionaire regeering. Goedig. passief.
geduldig en lijdzaam legt het Russische volk zich gemakkelijk bij
misstanden neer. Van nature is het zeer godsdienstig. doch onont~
wikkeld : het geloof berust meer op een vaag. hoewel diep. mystiek
gevoel dan op een redelijke overtuiging: aan uiterlijkheden wordt
groote waarde gehecht. Daarom vormt Rusland een geschikte
bodem voor sekten 2. soms de meest extravagante. Het talrijkst
zijn de Raskolniks (Schismatieken ). tegenstanders van de door
den patriarch Nikon (t 1666) en Peter den Groote ingevoerde
hervormingen. Ook de sekten werden door de regeering vervolgd.
ofschoon in verschillende ervan goede religieuse krachten leefden.
Alexander 11 (1855-81) scheen een meer liberale richting in te
gaan: hij hief de lijfeigenschap op en trachtte ook de staatskerk
1 P. Les co e u r. L'Eglise catholique en Pologne sous Ie gouvernement Russe
(1772-1875). 2 v. P. 21876: L'Eglise cath. et Ie gouvernement russe, P. 1907.
- 2 J. Ge h rin g, Die Sekten der russischen Klrche. Lz. 1898. - K. G ras St
,Die russischen Sekten 1-11, Lz. 1906-14. - K. Alg er mis sen, Konfessions-kunde. Hannover 1930, 373.
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tot nieuw leven op te wekken. Na den Poolschen opstand (1861)
kwam de reactie echter weer aan het roer; sinds groeide het aantal
der revolutionnaire Nihilisten (meest studenten), die door radicale
omverwerping van het bestaande, betere toestanden wilden
scheppen. De miskenning der meest elementaire rechten van het
volk door de regeering en de hoogere standen moest bijna nood~
zakelijk tot een omwenteling leiden. De revolutie van 1905 gaf het
rijk een constitutioneel en regeeringsvorm en een, hoewel nog zeer
beperkte, godsdienstvrijheid. Tengevolge daarvan hereenigden
zich een groot deel (200.000) van de in 1875 afgescheiden
Ruthenen uit het diocees Chelm met Rome. Spoedig trad ten
opzichte der Kath. weer reactie in, zood at de toestand weinig beter
was dan vóór 1905. Ook de voorgestelde hervormingen van de
staatskerk bleven uit. Het feit, dat deze zoo nauw met het
regeeringssysteem verbonden was en zoo weinig gedaan had om
schreeuwende misstanden te verbeteren, verklaart waarom het
geloovige volk aanvankelijk zoo apathisch de in 1918 begonnen
kerkvervolging aanzag.
De groote Russische schrijvers der 1ge eeuw, Dos t 0 j e w s k Y
(1821-81), Tolstoi (1828-1916), Mereschkowsky (geb.
1865) weerspiegelen het diep religieuse, doch vage mysticisme van
hun volk. Zij weten geen vaste lijnen aan te geven. Tolstoi ver~
wierp iederen positieven godsdienst; zijn opvattingen vormen een
vermenging van christelijke leerstellingen (Schleiermacher).
mystieke elementen der Russische sekten, Boedhisme, Pantheisme.
Uit de vergankelijkheid van het aardsche zoekt de mensch den
weg der verlossing, die beschreven wordt in het Evangelie, dat
letterlijk moet worden opgevat: communisme, weigering van den
krijgsdienst: de staat mag geen geweld gebruiken: de cultuur is
veroordeelenswaardig. Tolstoi leed onder de onuitvoerbaarheid
zijner princiepen. - De godsdienst van Dostojewsky bestaat in
boete en lijden; zijn liefde gaat uit tot de armen van geest en de
lijdenden. God is liefde; Hij wordt slechts gevonden door hen,
die Hem zoeken, hoe zwak en zondig zij ook zijn.
Verschillende Russen uit aanzienlijke families zijn in het buiten~
land kath. geworden: prins Gallitzin, Madame Swetchine (t 1857) 1,
prins Gagarin e.a. De philosoof Solojev (1853-1903)2 kwam door
1 M. Rou ë t d e Jou r nel, Une rosse catholique: Madame Schwetschine,
P. 1929. - 2 M. d'H e rb i 9 n y, Un Newman rosse, Vladimir Soloviev, P.
1911. - G. Sa ck e, W. S. Solojews Geschichtsphilosophie, B. 1929. - Ed.
Krivánek, V. S. SoIojev's streven naar kerkelijke eenheid (1853-1900),
Stud. 114 (1930), I, 86.
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studie van het materialisme tot het Christendom. Hij was overtuigd
van de zending van het heilige Rusland, werkte voor hereeniging der
kerken, nam alle kath. dogma's aan, ook het primaat, zonder bij
zijn plotselingen dood openlijk tot de kath. kerk te zijn over~
gegaan; waarschijnlijk was hij wel in het geheim in haar opge~
nomen.
Voor den oorlog begon Rusland, in verband met zijn expansie~
tendenzen, een steeds grooteren invloed uit te oefenen op de
orthodoxe kerken op den Balkan en in het Oosten.
2°. De Christenen in Klein.. en Voor..Azië en op den Balkan,
bijna allen niet.. geünieerden van Oostersche ritussen, stonden in het
begin der 1ge eeuw onder Turksche heerschappij. 1 In Europeesch
Turkije woonden 260.000 Kath. van den Latijnschen ritus (de
helft daarvan in Bosnië, 15.000 in Constantinopel); zij stonden
onder een vicaris van den Latijnschen patriarch, tevens apost.
delegaat. De niet.. geünieerden van den Byzantijnschen ritus stonden
onder de patriarchen van Constantinopel, Antiochië, Alexandrië en
Jerusalem. Verreweg de meeste onderdanen had die van Constan..
tinopel. Na den val der stad (1453) hadden de aldaar wonende
Grieken een invloedrijke positie weten te verkrijgen bij de Turksche
regeering. Ook de positie van den patriarch van Constantinopel
was niet veel veranderd; hij kocht zijn ambt van de Porte en deze
erkende zijn jurisdictie over de orthodoxe Christenen. Zooveel
mogelijk werden Grieksche bisschoppen benoemd en de drie andere
patriarchen stonden practisch onder dien van Constantinopel.
Sedert het begin der 1ge eeuw begonnen zij zich echter aan zijn
voogdijschap te onttrekken. Het patriarchaat van Antiochië kwam
onder Russischen invloed.
Daar de patr. van Constantinopel op zoo goeden voet met
de Porte stonden, verloren zij de sympathie der onderdrukte
Balkanvolkeren, zoodat deze, toen zij in den loop der 1ge eeuw het
Turksche juk afwierpen, zich ook aan de jurisdictie van Constanti~
nop el onttrokken. De macht van den patriarch kromp in tegelijk
met die van het Turksche rijk en is thans tot een zeer klein gebied
beperkt. Als autokephale (zelfstandige) nationale kerken, die
meestal eerst na langen tegenstand door den patriarch van
Constantinopel als zoodanig erkend werden, ontstonden zoo de
1 K. L ü b eek, Die christlichen Kirchen des Orients, K. 1911. G. Go y a u,
Le protectorat de la France sur les chrétiens de I'empire ottoman, P. 1895. E. v 0 n M ü I i n e n, Die lateinische Kirche im türkischen Reiche, B. 2 1903. _
L. A n d r é, Les Etats chrétiens des Balkans depuis 1815, P. 1918. Hergenröther-Kirsch IV, 602. Verder § 232.
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Grieksche (1833), de Servische (1879), de Roemeensche (1864),
de Bulgaarsche ( 1860) kerken en na den oorlog nog andere
(§ 232).

§ 220. De Kerk in Amerika 1.
1 Latijnsch"Amerika 2. Zuid.. en Midden"Amerika en Mexico
vormen op godsdienstig en cultureel gebied in verschillende
opzichten een geheel. Behalve Brazilië (Portugal) waren zij
Spaansche koloniën: in tegenstelling met in de Vereenigde staten
was de oorspronkelijke Indiaansche bevolking er voort blijven
leven: uit vermenging van deze met Europeanen ontstond het
Creoolsche ras. Dit uitgestrekt gebied was in den loop der eeuwen
grootendeels gekatholiseerd, doch niet diep, terwijl er ernstige
misstanden heerschten. Onder invloed der Noord..Amerikaansche
vrijheids..ideeën en door het werken der vrijmetselarij kwamen
deze koloniën in verzet tegen het Spaansche moederland. welks
gezag en macht in den Napoleontischen tijd verzwakt waren. In
de twintiger jaren maakten Zuid" en Midden"Amerika en Mexico
zich van Spanje los: Florida werd aan de V ereenigde staten
verkocht, zoodat Spanje alleen de eilanden Cuba en Portorico
behield. De voornaamste leider van den opstand in Zuid"Amerika
was Simon Bolivar, "de bevrijder", (t 1831), die echter zijn
grootsche dictatoriale plannen om van Zuid"Amerika één geheel
te maken, niet kon verwezenlijken. Doch al had men het Spaansche
juk afgeworpen, daarmee waren rust en orde niet hersteld: de
nieuwe republieken voerden herhaaldelijk onderling oorlog, terwijl
verschillende geheel de 1ge eeuw door ten prooi waren aan
anarchie. Nog telkens komen revoluties voor. Deze voortdurende
onrust was verderfelijk voor de cultureele ontwikkeling, doch niet
minder voor den godsdienst, daar de meeste regeeringen anti"
clericaal waren. De kerk werd van een groot deel harer bezittingen
beroofd: herhaaldelijk hadden formeele kerkvervolgingen plaats;
vele bisschopszetels bleven jaren lang onbezet: er heerschte een
ontzettend gebrek aan priesters, daar roepingen in het land zelf
zeldzaam waren; daarbij liet de geest van den inheemschen saecu"
lieren en regulieren clerus te wenschen over. Er waren geen goede
kath. scholen: de vrijmetselarij en het Amerikaansche Protestan"
tisme voerden een ijverige propaganda. Zoo ontstond er een bijna
hopelooze godsdienstige en zedelijke inzinking, uitgezonderd in
0•

1 § 190. 191. H. Froideveaux, Amérique. D. H. E. 11. _ ! l J. Corred 0 rIa Tor r e, L'Eglise romaine dans l'Amérique latine. P. 1910. P. Ter m 0 z, Amérique latine, D. Th. I. - P. Pal mie r i. Argentine. D.
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Chili, waar tamelijk rustige toestanden heerschten en in Ecuador,
tijdens het presidentschap van Garcia Moreno (1861-75) 1, die
het land uit zijn materieel en religieus verval wist op te heffen, doch
door zijn politiek~godsdienstige tegenstanders vermoord werd.
Dit alles geldt ook voor Brazilië, dat zich in 1822 tot een van
Portugal onafhankelijk keizerrijk constitueerde onder den zoon van
den koning van Portugal (Pedro I. - 1831; Pedro 11, - 1889).
Hoeveel Pedro 11 ook voor de cultureele ontwikkeling van het
land gedaan heeft, in kerkelijk opzicht was zijn regeering caesaro~
papistisch. De geestelijkheid was onontwikkeld, haar zeden lieten
te wenschen over, zij telde verschillende vrijmetselaars. In de 70er
jaren werden twee bisschoppen, die tegen de vrijmetselarij
optraden, door de regeering vervolgd. De revolutie van 1889
maakte Brazilië tot een republiek; scheiding van kerk en staat
werd ingevoerd, die echter voor de Kerk geen nadeel beteekende.
Men kan thans van een loyale houding der regeering spreken.
In de latere jaren is de toestand in Zuid~Amerika gunstiger
geworden. De regeeringen van bijna alle republieken onderhouden
relaties met den H. Stoel en hebben de anti~clericale wetgeving
gestaakt. Reeds Bolivar had pogingen aangewend om tot bezetting
van verschillende bisschopszetels te komen, waartoe de H. Stoel
moeilijk terstond kon overgaan, wijl Spanje er een erkenning der
opstandige koloniën in zou zien. Leo XII zond echter in 1823 een
afgevaardigde, met de volmacht eenige apostolische vicarissen te
benoemen en geleidelijk is de hierarchie hersteld. Pius IX stichtte
te Rome een eigen college voor theologanten uit Zuid~Amerika.
Zeer groot is het aantal buitenlandsche kloosterlingen en missio~
narissen, die er werken. Leo XIII beriep te Rome in 1899 een
algemeen concilie der Zuid~Amerikaansche bisschoppen (12 a.b.
en 41 b. aanwezig), dat heilzame maatregelen nam. Het aantal
kath. scholen is sterk vermeerderd. De activiteit van vooraan~
staande kath.leeken neemt toe.
Midden~Amerika vormde na den opstand (1823) een foederatie
van 5 staten, die de kerk niet gunstig gezind was; toen zij in 1839
zelfstandig werden, verkreeg de kerk meer vrijheid. In Guatamala
had in de 70er jaren een formeele kerkvervolging plaats.
In Mexico 2 was op het einde der 18e eeuw de tucht onder
A. Be r t h e, Garcia Moreno, 2 v. P. 61890.
G. Dec 0 r m e, Historia de la Compannia de Jésus en la repUblica Mexicana
durante elsiglo XIX, Guadalajara 1914. - W. C a I c 0 t t, Church and State in
Mexico (1822-57), Durham 1926. - E. C 0 r t i, Maximilian und Charlotte von
Mexico, 2 Bde Lz. 1924.
1

2
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de saeculiere en reguliere geestelijkheid verslapt; de loge had
er veel invloed. In 1821 werd de onafhankelijkheid van Spanje
geproclameerd; in 1848 werden Texas, Californië en Nieuw~
Mexico aan de Ver. Staten afgestaan. De dictatuur van Porfirio
Diaz uitgezonderd, heeft het land nog geen politieke rust gekend,
wat ook voor de kerk een ramp beteekende. 10 % van het land
behoorde aan de kerk, doch hoeveel zij ook voor de kleine grond~
bezitters en landarbeiders gedaan heeft, zij had te weinig invloed
op het maatschappelijk leven. Tusschen de rijke grondbezitters
en het proletariaat bestond geen eigenlijke middelklasse ; handel
en industrie waren in handen van buitenlanders, de industrie
stond geheel onder Noord~Amerikaanschen invloed, wat ook voor
de kerk nadeelig was: voor industrieele concessies verkregen de
presidenten~kerkvervolgers erkenning door de Ver. Staten. Zoo
kon de kerk niet krachtig weerstand bieden aan de vervolging, die
in 1833 begonnen, vooral van 1855 tot 1877 woedde en waarvan
president Juarez de hoofdpersoon was. De "reformwetten" van
1859 nationaliseerden alle kerkelijk goed en verboden alle orden;
het godsdienst~onderricht werd in de scholen verboden; vele
kerken werden geplunderd en geestelijken vervolgd. Het keizer~
schap van Maximiliaan (1864-67) bracht geen verbetering, daar
hij een speelbal der partijen was. Het presidentschap van Porfirio
Diaz (1877-81; 1885-1911) luidde een beteren toestand in.
Hoewel de anti~kerkelijke wetgeving niet werd opgeheven, werd
zij door hem niet toegepast en de kerk begon weer te herademen.
Wel nam de methodistische propaganda toe en heerschte in de
staatsscholen een areligieuse tendenz; vandaar de weinig echt~
katholieke geest onder de intellectueelen. Ook scholen van
regulieren werden geduld.
2°. De Vereenigde Staten. 1 De vrijheidsoorlog had een keer
gebracht in de verhouding tot de Katholieken. Deze hadden over
het algemeen partij gekozen voor Amerika tegen Engeland;
Mgr. Caroll was bevriend met Franklin en Washington. In 1787
werd vrijheid van godsdienst geproclameerd. De ex~Jezuiet
1 G. S h e a, History of the Catholic Church in the United States, 4 v. NY.
1892 vlg. - Th. O'G 0 r man, A History of the Roman Catholic Church in
the United States, NY. 1895. - Me. G u i re, Catholic Builders of the nation.
A symposium on the catholic contribution to the civilization of the United
States, 5 v. Boston 1924. - V i c 0 m t ede Me a u x, L'Eglise cath. et la
liberté aux Etats~Unis, P. 1893. - G. A n d r é, Luttes pour la liberté de
I'Eglise catholique aux Etats~Unis, P. 1907. - J. B urn s, The catholic schoolsystem in the United States, NY. 1908. - Z i mme r man n, Die Universitäten
in den Vereinigten Staaten, Fr. 1896.
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earoll 1 , een buitengewoon ijverig en talentvolle priester, werd
in 1785 apost. prefect, in 1788 b. van den eersten Amerikaanschen
zetel Baltimore. Er waren toen op de 3 á 4 millioen inwoners van
de- Vereenigde Staten omstreeks 25.000 Katholieken, meest Ieren,
grootendeels in Rhode~Island en Maryland. De grondwet (1787,
1791) proclameerde scheiding van kerk en staat: er zou geen
staatsgodsdienst zijn en absolute vrijheid en gelijkberechtiging
voor alle belijdenissen. De staat was echter niet atheistisch, doch
het Christendom eerder gunstig gezind. Dikwijls worden algemeene
biddagen voorgeschreven: de geestelijkheid is vrij van dienst~
plicht: voor leger en vloot worden door de regeering aalmoezeniers
aangesteld en bekostigd: kerken en ziekenhuizen zijn dikwijls vrij
van belasting. Het duurde echter nog jaren voor die gelijk~
berechtiging der Kath. in al de afzonderlijke staten werd toege~
past. Soms laaide een anti~katholieke stemming op, bv. in de
40er jaren, toen op verschillende plaatsen (Philadelphia, enz.)
eenige kerken en kloosters door het gepeupel verwoest werden en
zelfs thans nog wordt bij verkiezingen tegen candidaten om
hun katholiek geloof stemming gemaakt. Ook de geheime genoot~
schappen ageerden tegen de kerk, doch de Katholieken hebben
geleidelijk de algemeene achting verworven door hun loyale
houding tegenover de natie, waarbij de bisschoppen voorgingen.
De hierarchie breidde zich geleidelijk uit: in 1852 waren er
6 kerkprovincies, in 1884 reeds 12. Algemeene concilies van geheel
het land ( 1852, 1866, 1884 ) zorgden voor een voortreffelijke
wetgeving, die zich gelukkig aanpaste aan het Amerikaansche
leven. Het materieel geweldig snel zich ontwikkelende land, met
zijn tallooze immigranten, onder welke Ieren, Duitschers, Italianen
en Polen het kath. contingent vormden, bood bijzondere moeilijk~
heden voor de zielzorg. Aanvankelijk heerschte er een groot
priestergebrek. Mgr. Caroll nam uitgeweken Fransche Sulpicianen
op, die een seminarie stichtten: in de eerste helft der 1ge eeuw
waren het meest Fransche priesters, die in de zielzorg voorzagen.
Doch deze, hoe deugdzaam en ijverig ook, konden zich moeilijk
aan de Amerikaansche toestanden aanpassen. Om in den nood te
voorzien, werden ook niet zelden buitenlandsche priesters aan~
genomen, die in eigen land minder bruikbaar waren en den echten
geest misten. Doch geleidelijk wist men een goeden inheemschen
clerus te vormen. - Een ander probleem was de nationaliteiten~
1

P. G u i 1d a y, The Life and Times of John Caroll (1735-1815), NV. 1922.
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quaestie. Millioenen kath. landverhuizers zijn in den loop der
1ge eeuw voor de Kerk verloren gegaan, mede omdat zij geen
priesters vonden, die hun taal verstonden en zorg voor hen
droegen. Daarom zette de Duitsche centrumsafgevaardigde
Cahensly (1890) een actie op touw, dat de landverhuizers meer
priesters van hun eigen nationaliteit zouden verkrijgen en dat de
verschillende nationaliteiten in het episcopaat beter vertegenwoordigd zouden worden. De Amerikaansche bisschoppen
verzetten zich tegen deze beweging, waarin zij een gevaar zagen
voor de eenheid der natie. - In de eerste helft der 1ge eeuw
dreigde een overdreven leekeninvloed te ontstaan door de trustees,
kerkbesturen, gekozen door de eigenaars der kerkebanken, die de
parochies wilden besturen, de pastoors benoemen enz.
Ondanks alle moeilijkheden is de kerk machtig opgebloeid.
innerlijk en uiterlijk. Zij imponeerde ook de andersdenkenden door
haar eenheid te midden der ontelbare sekten en door de vastheid
van haar princiepen, bijzonder in de huwelijksmoraal. Er heerschte
een levendige godsdienstige geest. Moest de kerk eerst jaren lang
van Europa uit gesteund worden, later kon zij op grootse he wijze
de liefdadigheid beoefenen, ook voor het buitenland en de missies.
Vele eigen scholen werden opgericht; in 1889 de kath. universiteit
van Washington, waarna verschillende andere volgden. Er waren
vele voortreffelijke bisschoppen: Caroll, Kenrick, Spalding,
Neumann CssR. 1, Keane, Ireland en vooral kard. Gibbons
(1834-1921) 2, de schrijver van het zoo bekende The Faith of
our Fathers (1874). Zijn sympathieke persoonlijkheid beheerscht
voor een groot deel het kerkelijk leven in de tweede helft der
vorige eeuw. Hij had een sterk irenische natuur, een groote liefde
en bewondering voor zijn land, een zeer practisch inzicht. Steeds
de godsdienstige onverdraagzaamheid bestrijdend, werd hij een
door alle richtingen erkende en gewaardeerde persoonlijkheid, de
gevierde Amerikaansche burger, raadsman der presidenten. Aldus
wist hij zich buitengewoon verdienstelijk te maken voor de kerk en
haar in het land aanzien te verschaffen. Zijn tusschenkomst voorkwam de kerkelijke veroordeeling van het eenigszins geheime, doch
daarom juist echt Amerikaansche genootschap der "Ridders van
den arbeid", waardoor de Kerk den democratischen geest van zich
zou hebben vervreemd; van den anderen kant wees hij reeds vroegtijdig op de gevaren van het socialisme. Voor de bewoners der oude
1 J. Jan sen, Een apostel van Noord~Amerika. De eerb. Joan. Neumann.
Redemptorist. 1811-60. Uden 111923. - 11 A. WiJl. Life of James card.
Gibbons. 2 v. N.Y. 1922; traduite par A. Lu 9 a n. P. 1925.

247

§ 220. De kerk in Amerika.
wereld blijft er soms iets eigenaardigs in het leven van dezen
prelaat, zooals zijn deelname aan het "Parlement der godsdiensten"
(§ 230, 11, 1°) en zijn ideeën over de verhouding van Kerk en staat.
Een zeer populaire persoonlijkheid was eveneens P. Hecker
(t 1888), de stichter der Mis s i e ver een i gin g van den
H. P a u I u s (Paulisten ), tot bekeering van Protestanten (§ 230,
11, 10). De kloosterlingen hebben een groot aandeel aan den gods~
dienstig en bloei, bijzonder Benedictijnen en Jezuieten.
De Indianen werden door gewetenlooze speculanten of met
geweld van hun land beroofd: soms werden zij formeel uitgeroeid:
mede ook door drankzucht en ziekten slonken zij tot een klein
groepje. Met bewonderenswaardigen moed en opoffering werkten
Jezuieten (de Belg Petrus de Smet, t 1873) 1 en Benedictijnen onder
verschillende Indianenstammen. En niet zonder vrucht: aan den
Oregon waren een 100.00 kath. Indianen, terwijl ook in het Rots~
gebergte meerdere stammen bekeerd werden.
Ook aan de bekeering der Negers werd gewerkt, zoowel van
kath. als protest. zijde. De afschaffing der slavernij en de vrij~
verklaring der slaven tijdens en na den slavenoorlog tusschen de
Noordelijke en ZUidelijke staten (1861-65) stelde moeilijke
problemen: eenige millioenen Negers verkregen plotseling de vrij~
heid, waarvan zij nog geen goed gebruik wisten te maken, terwijl
zij dikwijls zonder middelen van bestaan waren. Voor de geloofs~
prediking toonden zij zich toegankelijk. De te Baltimore in 1866
en 1869 vergaderde bisschoppen besloten kerken en scholen voor
hen te stichten en schreven collectes voor, om hun materieelen
steun te verleenen. Toch werden slechts betrekkelijk weinigen voor
de kath. Kerk gewonnen.
3°. Canada 2. Onder Britsche heerschappij heerschte aanvanke~
lijk een anti~kath. geest. Het nationale Fransche en daarmee kath.
element handhaafde zich echter en het practische Britsche
gouvernement wist zich aan den toestand aan te passen. De Kath.
verkregen een schoolwet, die aan elke belijdenis gescheiden lagere
scholen verzekerde. Te Laval werd een kath. universiteit gesticht
( 1854). Het Fransche element was zeer sterk in het kloosterwezen
vertegenwoordigd. - Vanaf het begin der vorige eeuw werden
de Indianenmissies weer ter hand genomen, soms onder ongeloof~
lijke moeilijkheden en met grooten heldenmoed.
C hit ten den and Ri c har d s 0 n, The Life, letters and travels of Father
de Smet, N.Y. 1905. L a vei II e, Le P. de Smet, Luik 1913. J. Kin z i g, Der grosse Schwarzrock. P. de Smet S. J., Fr. 1922. - 2 A. F 0 u r ~
net, Canada, D. Th. II. - P. Rag e y, Une nouvelle France, P. 1902.
1

P.
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§ 221. Philosophische en theologische dwalingen in de
katholieke Kerk 1.
In de eerste helft der 1ge eeuw komen verschillende dwalingen
op, bijna alle over de verhouding van rede en geloof, natuur en
bovennatuur. Sommige zijn een reactie tegen het heerschende
rationalisme en idealisme en onderschatten de kracht der rede:
andere bouwen voort op de nieuwe philosophie en willen de
theologie met haar in overeenstemming brengen: zij schrijven te
groote waarde toe aan het verstand en aan de wetenschap. De
hoofdoorzaak van de in de 1ge eeuw ontstane dwalingen is een bijna
absolute onkunde van de m. e. scholastiek, die men verouderd
acht. De aanhangers zijn bijna allen aanvankelijk met de beste
bedoelingen bezield: het geloof verdedigen tegenover den
heerschenden tijdgeest.
1°. Het Traditionalisme 2, een vorm van het fideisme (§ 201, 3°),
is een reactie tegen de overschatting van het verstand door het
rationalisme en wil dit bestrijden door de trotsche rede te ver~
nederen. Het leert, dat de rede uit zich zelf niet of niet voldoende
de waarheid, vooral op godsdienstig en zedelijk gebied, kan
kennen: daartoe is een oeropenbaring noodig, welke door de
traditie wordt overgeleverd, volgens de meesten door middel van
de taal.
Het Traditionalisme leerden a. Louis de Bonald (1754-1840) 3, een overigens
zeer verdienstelijke katholieke schrijver (Recherches philosophiques sar les
premiers objets des connaissances morales). De taal is een noodzakelijk werkttiig
voor iedere intellectueele werkzaamheid en voor geheel het zedelijk leven; zij
gaat de rede vooraf; de menschen konden haar niet uitvinden; God moest haar
dus door openbaring meedeelen, tegelijk met de essentieele moreele waarheden,
die door mondelinge overlevering van geslacht op geslacht overgaan; b. De
Lamennais (§ 214, 2°); c. De abbé Louis Bautain (1796---1867) 4, prof. te
Straatsburg: de openbaring is noodig voor de kennis der hoogere natuurlijke
waarheden; is zij eenmaal gegeven, dan is de rede uit zich zelf in staat, deze
waarheden te bewijzen. Bautain onderwierp zich en onderteekende 6 anti~
fideïstische proposities (1840; Dem. 1622-27); d. Meer gematigd: Aug.
Bonetty (1798-1879) li: alleen voor metaphysieke en ethische waarheden is
1 J. Be II a m y, La théologie au XIXe S., P. 1904. -. Hu r ter, Nomenclator
literarius, V, 1 (1764-1869).
2 A. V a c a n t, Etudes théologiques sur les constitutions du con die du Vatican,
2 v. P. 1895. - J. B a in vel, Foi, fidéisme, D. Ap. 11. - S. H a ren t,
Foi, D. Th. VI. - 3 C. Con sta n tin, Bonaid, D. Th. 11. - B 0 u r g et et
Salomon, De Bonaid (La pensée chrétienne), P. 1905. - 4 E. de Re gny,
L'abbé Bautain, sa vie et ses oeuvres, P. 1884. - J. Be II a m y, Bautain,
D. Th. 11. - W. Hor ton, The Philosophy of the abbé Beautain, N.Y.
1926. - F. Pon teil, La renaissance catholique à Strasbourg. L'affaire
Bautain, 1834--40. Revue historique 164 (1930),225. - 5 E. Dublanchy,
Bonnetty, D. Th. 11.
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de openbaring noodig. niet voor die van de materieele orde; hij onderteekende
4 hem door de indexcongregatie voorgelegde proposities (1855; Denz. 1649-52).
Joachim Ventura (1792-1861). generaal der Theatijnen: de openbaring is niet
noodig voor een meer algemeene. doch wel voor een heldere kennis van de
waarheden. die het fundament vormen van het godsdienstig en zedelijk leven.
G. Ubaghs (1800--75)1. prof. te Leuven: ..de mensch heeft intellectueel onderricht
ooodig om tot een gebruik der rede te komen. dat hem in staat stelt een distincte
kennis van God en de zedelijke waarheden te verkriJgen". - Het Traditionalisme
ondermijnt het geloof. dat op een redelijken grondslag berust. Het verstand
kan het bestaan van God bewijzen. zooals het Vaticaansch concilie leert: ..dat
de eene en ware God. onze Schepper en Heer. uit de schepping door het
natuurlijk licht der rede zeker gekend kan worden" (Denz. 1806).

2°. Het Traditionalisme schrijft te weinig toe aan het verstand.
het Ontologisme 2 te veel en leert. dat wij het wezen van God
onmiddellijk zien: dat wij een onmiddellijke. intuitieve. aangeboren
natuurlijke godskennis hebben. ofschoon duister in vergelijking
met de geopenbaarde kennis: met behulp van de intuitieve natuur~
lijke Godskennis leeren wij de eindige dingen kennen. De rede~
neering is: God is de eerste in de orde van het zijn: dus moet Hij
ook het eerst gekende zijn. Het menschelijk verstand ziet eerst
onmiddellijk of intuietief het goddelijk zijn en de goddelijke ideeën
zijn dan verder voor het verstand een middel of licht om de andere
waarheden te begrijpen. De ontologisten beriepen zich op Plato
en (ten onrechte) op Augustinus: doch zij staan meer onmiddellijk
onder invloed van Cartesius en de idealistische philosophie.
Het Ontologisme vond veel verbreiding in FrankriJk: (vroeger) Malebranche
(§ 201. 3°). Maret (t 1884). Gratry (t 1872; De la connaissanee de Dieu; in
gematigden vorm: onze Godskennis is Onmiddellijk en aangeboren. doch de
andere kennis is daar niet van afhankelijk); in Belgii!: de Leuvensche prof.
Laforet en Ubaghs (vermengd met Traditionalisme. Zijn werken werden door
Pius IX 1866 voor de scholen verboden); vooral in Italii!: Rosmini. Gioberti
Cf 213. 10). die op deo grondslag van het ontologisme een christelijke nationale
Italiaansche philosophie wilden opbouwen en talrijke volgelingen hadden; later
Mamiani (1799-1885). Graaf ABt. Rosmini~Serbati (1797-1855) 3, was een
vroom priester. stichter van de priester-congregatie Ins t i tut 0 d e 11 a
c a rit à. met een doel zoo omvattend als de liefde. doch practisch voor onderricht en zielzorg; als philosoof wilde hij de christelijke wijsbegeerte in eere
herstellen (NuolJo saggio suil' origine delle idee). HIJ was voorstander van een
Italiaanschen statenbond met behoud van den Kerkelijken staat en werkte in
dezen geest als gezant van den koning van Sardinii! biJ den H. Stoel (1848/49);
bij Greg. XVI en Pius IX stond hij hoog in aanzien. Zijn wljsgeerige denkt J. Hen r y. Le traditionalisme et l'ontologisme à l'université de Louvain.
1922; Le card. Sterckx et la condamoation du traditionalisme de Louvain. Coll.
Mechlinensia 1927, 182. - 2 Th. Z i g 1i ara. Della luce intellectuale edel!'
ontologismo. R. 1874. - A. Lep i d i. Examen philosophico-theologicum de
ontologismo. Leuven 1874.
3 Pa g ani. The Life of Ant. Rosmini-Serbati. Lo. 1907. J. Bes s mer.
Rosmini und Rosminianismus. St. aus Maria Laach 72 (1907). 416. - K.
We r n e r. Die italienische Philosophie des 19. Jahrh .• I. Ant. Rosmini und
seine Schule. W. 1885.
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beelden ontmoetten oppositie; Pius IX liet zijn geschriften onderzoeken. doch
veroordeelde ze niet. De Rosminiaansche beweging leefde na zijn dood voort
en onder Leo XIII veroordeelde het H. Officie in 40 stellingen de voornaamste
dwalingen (Denz. 1891-1930). - Vinc. Gioberti (1801-52) 1. was priester.
prof. aan de univ. van Turijn. verbannen onder verdenking van medewerking
met Mazzini. in 1848 in triomf teruggekeerd. korten tijd minister-president van
Sardinië. Hij is een heftige vijand der Jezuieten (Gesuita moderno ). Zijn
geschriften werden in 1849 en 1852 gecensureerd.
In 1861 veroordeelde het H. Officie 7 ontologistische stellingen (Denz.
1659--65); indirekt is het ontologisme ook veroordeeld door bovengenoemden
canon van het Vat. concilie.

3°. Meer zuiver rationalistisch. onder invloed van Kant en
Fichte. was het Hermesianisme. ontwikkeld door Georg Hermes
(1775-1831) 2. een priester van voorbeeldigen levenswandel en
ijver. prof. te Bonn. die de innerlijke waarheid der dogma's wilde
bewijzen. om zijn tijdgenooten er voor te winnen en daartoe uitging
van de nieuwere philosophie.
Het fundament van de theologie is de twijfel. niet de methodische. doch de
absolute. positieve (Philosofische Einleitung, Positive Einleitung). Bij het
onderzoek moet men beginnen geen enkelen godsdienst voor waar te houden:
door wetenschappelijk onderzoek (uitgaande van de praktische Vernunft van
Kant) kan men bewijzen. dat de dogma's innerlijk waar zijn. zoodat het verstand
ze inziet en moet aannemen. Een goede wijsgeer komt noodzakelijk tot het
Christendom. Het motief van het geloof is dus de innerlijke evidentie. niet het
gezag van God; het geloof verliest zijn bovennatuurlijk karakter en wordt
wetenschap. - Hermes had zeer veel aanhangers aan de Pruisische universiteiten
en onder de geestelijkheid (ook, naar men meent. Tabe. pres. van het seminarie
te 's Heerenberg). Greg. XVI veroordeelde het systeem door de breve
Acerbissimus (1835). Von Droste-Vlschering, de a.b. van Keulen, wilde de
Hermesianen tot herroeping brengen, wat verschillende aanvankelijk weigerden,
die door de Pruisische regeering in bescherming genomen werden. - Ook de
fundamenteeIe dwalingen van Hermes werden door het Vaticaansch concilie
veroordeeld (Denz. 1791, 1814. 1815).
Verwant aan Hermes is de Weensche priester Ant. Günther (1783-1863) 3.
die ook. steunende op de nieuwe philosophie (vooral Hegel), de dogma's positief
wilde bewijzen en daartoe een vernuftig systeem construeerde. De dogma's zijn
het resultaat van een wetenschappelijke ontwikkeling en dus aan verandering
onderhevig. - HIJ vond veel aanhang in Oostenrijk, juist onder de meest
talentvolle priesters en in Duitschland. Zijn dwalingen werden in 1857 veroordeeld (Denz. 1655-58), waarna hij zich onderwierp.
Franz Baader (1765-1841) 4, een leek, prof. der philosophie te München.
1 Massari, Vincenzo Gioberti, 3 v. T. 1860-63. U. Padovani,
V. G. ed iJ cattolicismo, Milaan 1927. - P. God e t, Gioberti, D. Th. VI.
2 K. We r n e r, Gesch. der kath. Theologie Deutschlands, Mn. 1866. J. KIe u t gen, Die Theologie der Vorzeit, 5 Bde Mr. 21867. - E. Kop p,
Die Philosophie des Hermes in ihren Beziehungen zu Kant u. Fichte, Keulen
1912. - K. E s c h wei Ier, Die zwei Wege der neueren Theologie: Georg
Hermes, Matth. Scheeben, Augsburg 1926. - A. Th 0 u ven i n, Hermès, D.
Th. VI. - P. C har les. Kant et Ie Kantisme, D. Th. VIII. - H. Sc h ö r s.
Gesch. der kath. theo\. Fakultät zu Bonn 1818-1831, Keulen 1922.
3 A. Kno 0 d t. Anton Günther, 2 Bde W. 1881. - E. Win ter. Die geistige
Entwicklung G. s. u. s. Schule, 1931. - 4 J. C I a a s sen, Fr. v. Baaders Leben
u. theosophische Werke, 2 Bde Stuttgart 1886. - H. Rei c hel, Baader und
Kant, 1928.
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wilde eveneens het dogma bewijzen, doch uitgaande van een theosophisch
systeem onder invloed van Boehme en Schelling. HIJ verkondigt bovendien
theologische dwalingen, o.a. dat het pauselijk primaat niet tot het wezen der
Kerk behoort.
Jak 0 b Fr 0 h s c ham mer (1821-93), priester, prof. te München, zette
een systeem op van .. historisch-psychologische" metaphysica; hij maakt scheiding
tusschen de philosophie en de onbeWijsbare theologie. Aan de door Pius IX
uitgesproken veroordeeling (1862; Denz. 1666---76) onderwierp hij zich niet.
Mart. Deutinger (1815-64), priester en prof. te Dillingen, ofschoon
de dwalingen van zijn tijd bestrijdend, wist niet een gematigd traditionalisme
en supranaturalisme te vermijden.
Be r n. Bol z a n (1781-1848) i, priester, prof. te Praag, bestrijdt Kant, doch
bleef niet vrij van rationalisme. Belangwekkend zijn zijn onderzoekingen over
de logica, waarop Husserl de aandacht vestigde.
Ook de moraal wilde men opbouwen onder invloed van de moderne
philosophie, het Protestantisme, Hermes en Günther. Men hecht weinig waarde
aan de casuistiek. Verdiensten heeft Joh. Hirscher (178~5) 2, doch zijn
princiepen zijn dikwijls subjectief, vaag en verward. Eerst omstreeks het midden
der 1ge eeuw komt de moraal in Duitschland in gezonde banen.

°

4°. Niet zonder gevaar voor Duitschland was een intellectueele
crisis in de 60er jaren. a. Ondanks de vele dwalingen was in
Duitschland de theologie, vooral de positieve, geleidelijk tot hoogen
bloei gekomen. Dit bracht het gevaar mee voor overschatting der
.. deutsche Wissenschaft", alsof deze een bijzondere rol in de Kerk
te vervullen had. Het streven van Hermes e.a. om een nieuwe
theologie op te bouwen, ging reeds in deze richting; later ook
de geschiedenis. Men meende, dat Rome en de Italiaansche speculatieve theologie te aprioristisch te werk gingen, het verleden niet
kenden. Tegen de Onbevlekte ontvangenis en de pausel. onfeilbaarheid maakte men de moeilijkheid, dat deze dogma's in de
oudheid niet zoo Uitdrukkelijk geleerd werden, alsof de openbaring
een historisch document is, en niet leeft in de Kerk. b. Bij de
geleerden, onder wie Hermes.. Günther enz. veel aanhangers
gevonden hadden, wekten de herhaalde veroordeelingen een bittere
stemming tegen Rome; verschillenden beweerden, dat men Duitschland daar niet begreep en het niet sympathiek gezind was. Het
ontbrak hun aan piëteit jegens de Kerk, zood at zij een tegenstelling
meenden te zien tusschen Katholicisme en Romanisme, terwijl zij
over alles, wat geen dogma was, een vrij oordeel opeischten. c. De
bisschoppen hadden te weinig invloed op het theologisch onderwijs.
Behalve in sommige bisdommen, die een eigen seminarie hadden
(Mainz, Trier), moesten de theologanten studeeren aan de theologische faculteiten der staatsuniversiteiten (Bonn, Tübingen, Breslau
1 H. Fel s, B. Bolzano. Sein Leben u. s. Werk, Lz. 1929. Joh. B. von Hirscher, Fr. 1927.
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enz. ), waarvoor de theologieprofessoren door de regeering benoemd
werden. Wel moesten de bisschoppen de missio canonica geven,
doch zij mochten hen niet ontslaan; bij twijfel aan de rechtzinnig~
heid van een professor, kon de bisschop aan de theologanten alleen
verbieden diens lessen nog te volgen. Verschillende bisschoppen
streefden' dan ook naar het stichten van een seminarie, doch hier~
tegen verzette zich de regeering, terwijl ook verschillende Katho~
lieken (Döllinger e.a.) tegenstanders van seminarieopleiding waren.
De leider van de min of meer antipauselijke geleerden (Reinkens. Reusch.
Friedrich. talrijke leeken ) was Ign. von Döllinger (1799-90) 1, prof. der kerkelijke
geschiedenis te München, een groot geleerde en schrijver van talrijke historische
werken. even gedegen wetenschappelijk van inhoud als schitterend van vorm.
Doch gelijk al zijn tijdgenooten had hij een gebrekkige theologische vorming
ontvangen en hij stelde de wetenschap te hoog. Jaren lang was hij de glorie
der Duitsche Kerk geweest en een van de beste krachten der kath. herleving;
zijn raad werd overal ingewonnen; op al de groote bijeenkomsten klonk zijn
welsprekend woord. Als publicist en lid van het parlement had hij krachtig het
Josefisme en staatsdespotisme bestreden en langen tijd gold hij als ultramontaan.
In de 50er jaren had een omkeer plaats. veroorzaakt door den invloed der
liberale elementen aan het Beiersche hof en door zijn oppositie tegen de
seminaries en de nieuw~scholastiek. Sinds pleitte hij voor een Duitsche nationale
kerk in de groote eenheid van Rome, voor hereeniging der Protestanten. die
Z.i. gemakkelijk te bereiken was. als Rome meer tegemoetkomend wilde wezen.
In zijn Kirche u. Kirchen, Papsttum u. Kirchenstaat (1861) critiseerde hij scherp
het pauselijk bestuur en betoogde, dat de wereldlijke macht voor het pausschap
niet noodzakelijk was. ofschoon hij haar rechtmatigheid erkende. Op de bijeen~
komst van kath. geleerden te München (1863) hield hij met bewonderens~
waardige welsprekendheid een rede over Verleden en heden der kath. theologie.
waarvan het hoofdidee is. dat in godsdienstige vragen. naast en desnoods
tegenover de hierarchie. de theologie een beslissende stem heeft. niet de
Romaansche, doch de Duitsche. wijl "de twee oogen der theologie de wijsbegeerte
en geschiedenis zijn en Duitschland op beide terreinen de leermeester is van alle
volkeren". De theologie heeft in het N. T. een soortgelijke taak als het profetisme
in het O.T. De Paus sprak in een brief aan den a.b. van München zijn afkeuring
over deze rede uit (Denz. 1679). Döllingers antipathie tegen Rome werd spoedig
bittere haat. Hij ziet dan in de pauselijke macht een beeld van het Islamitische
despotisme.

5°. Nationaal~kerkelijke tendenzen leefden nog immer in
Duitschland voort. Naar aanleiding van de groote bedevaart naar den
H. Rok te Trier (§ 216. A. 4°) richtte de Silesische gesuspendeerde
priester Joh. Ronge 2 een open brief aan den bisschop van Trier
( 1844). waarin hij het primaat en de kerkelijke devotie op ergerlijke
wijze aanviel. Ronge was geen man van talent. doch door de liberale
1 J. Fr i e drie h. I. v. Döllinger. 3 Bde Mn. 1898-1901. E. Mie h a el.
I. v. Döllinger. Ibr. 31894. - F. V i gen e r. Drei Gestalten aus dem modernen
Katholizismus (Möhler. Diepenbrock. Döllinger), Mn. 1926.
2 J. eh ris t i ani. Joh. Ronges Werdegang bis zu seiner Exkommunication.
B. 1924.
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en protest. pers werd hij als een tweede Luther verheerlijkt. Met
een anderen priester, Czerski, stichtte hij de Duitsch-katholieke
kerk, die het met den steun van eenige regeeringen, vooral de
Pruisische, bracht tot 259 gemeenten met 60-80.000 leden, Kath.
en Protest., met 88 bedienaren, van wie eenige protestantsch, de
anderen meest gehuwde priesters waren. Hun leer was een ver~
menging van Kath. en Prot. met rationalistische tendenzen. Toen
echter Ronge e.a. in 1848 ook op politiek en sociaal gebied
revolutionnaire neigingen vertoonden, trokken de regeeringen zich
terug en waren de dagen der schismatieke kerk spoedig geteld.
6°. Het liberalisme en liberaal-katholicisme, § 212, 2°: 214, 2°.
7°. De voornaamste dwalingen van dezen tijd, vooral het
naturalisme, rationalisme, liberalisme en de consequenties ervan
zijn veroordeeld in den Syllabus 1 «(/{û.J.aflo~, opsomming, lijst),
die 8 Dec. 1864 tegelijk met de encycliek Quanta cura door
kard. Antonelli aan alle bisschoppen gezonden werd. Alle
opgenoemde dwalingen waren reeds vroeger veroordeeld: bij
iedere stelling wordt aangegeven, waar dit geschied is. Bij de
verklaring moet men dus letten op den tijd waarin en de wijze
waarop de veroordeelde stelling is verkondigd. - Verschillende
theologen waren van meening, dat de Syllabus een onfeilbare
uitspraak is, of uit den aard van het stuk zelf, of om het verband
met de encycliek Quanta cura of omdat het geheele episcopaat zijn
instemming betuigd heeft. Anderen, en dit is meer waarschijnlijk,
achten de voorwaarden tot een onfeilbare uitspraak niet aanwezig,
ofschoon de Syllabus natuurlijk wel als uitspraak van het kerkelijk
leergezag tot uiterlijke en innerlijke instemming verplicht. - De
Syllabus verwekte een levendige agitatie in de liberale en niet~
katholieke wereld: de regeeringen van Rusland, Frankrijk en Italië
verboden de publicatie. Nog immer wordt hij aangehaald als een
bewijs, dat de Kerk vijandig zou staan tegenover de moderne
cultuur, wat op een onjuiste interpretatie berust.
§ J, stelling 1-7, veroordeelt het pantheïsme, naturalisme en absolute
rationalisme (5, de dwaling van Günther, over de ontwikkeling van het dogma);
§ 11, st. 8-14, het gematigde rationalisme, dat de openbaring aanneemt, doch de

1

Hou rat, Genèse historique du Sylabus, Pau

2

1901. -

L. eh 0 u pin.

Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du S. Siège, P. 21928. F. Hei n e r, Der Syllabus in uJtramontaner u. antiuJtramontaner Beleuchtung,

Mainz 1905. -
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menschelijke rede met haar op één lijn stelt. zoodat de rede uit haar natuurlijke
krachten tot een ware wetenschap van alle. ook meer verborgen leerstukken
kan geraken, zoo deze haar slechts als voorwerp zijn voorgesteld. § lIl, st.
15-18, het uit bovengenoemde dwalingen volgende godsdienstige indifferentisme
en latitudinarisme, dat het nl. ter zaligheid onverschillig is, welken vorm van
godsdienst men belijdt. § IV verwijst naar de encyclieken, waarin het socialisme,
co=unisme, de geheime genootschappen en protest. bijbelgenootschappen enz.
veroordeeld worden. § V, st. 19-38, veroordeelt de dwalingen omtrent de Kerk
en haar rechten (dat zij ondergeschikt is aan den staat, geen volmaakte
maatschappij is, zelfs geen indirecte macht over tijdelijke zaken bezit, geen
materieele straffen kan opleggen). § VI, st. 39-55, de dwalingen met betrekking
tot de burgerlijke maatschappij. beschouwd in haar zelve en in haar verhouding
tot de Kerk (55, de scheiding van Kerk en staat als thesis). § VII, st. 56--64,
de dwalingen omtrent de zedenleer, die uit het rationalisme en materialisme
volgen (o.a. de theorie van het ..fait accompli"). § VIII, st. 65-74, de dwalingen
omtrent het huwelijk (burgerlijk huwelijk, echtscheiding). § IX, st. 75 en 76,
dwalingen omtrent de wereldlijke macht der Pausen, (dat het nl. een betwistbare
vraag is, of het wereldlijk gebied des Pausen vereenigbaar is met de geestelijke
macht en dat de opheffing van de wereldlijke macht des Pausen voor de vrijheid
e~ den bloei der Kerk bevorderlijk zou zijn). § X, 77-80, eenige dwalingen van
het liberalisme over de vrijheid van godsdienst (Denz. 1700---1780).

§ 222. De theologie. 1
10 • Met de herleving der Kerk ging, als immer, samen de opbloei
der theologie, die vooral bevorderd werd, toen men zich geheel van
het rationalisme afwendde om terug te keeren tot de zuivere
bronnen: de Vaders en de scholastiek.
De eerste goede theologische handboeken waren die van
Br. Liebermann, prof. aan het seminarie te Mainz (1819-27)
en van Joh. Perrone S.J. (1835-42), te Rome, beide meer
positief dan speculatief. Zij verdrongen het bv. in Frankrijk veel
gebruikte compendium van Bailly, om zijn Gallicanisme later op den
index geplaatst, niet echter de Institutiones van Bouvier (1834),
beter dan Bailly en waarin op aandrang van Rome de Gallicaansche
tendenzen gecorrigeerd werden.
Duitschland stond aanvankelijk op de eerste plaats. Hoogstaande
tijdschriften kregen steeds meer invloed: Tübinger Quartalschrïft
(1819). Der Katholik (I 821), Historisch~politische Blätter (1839).
De grootste theoloog der eerste periode is Joh. Adam Möhler·
1 J. Be 11 a m y, La théologie au XIXe s., P. 1904. J. Tu r mei, Hist.
de la théol. positive du condie de Trente au condie du Vatican, I, P. 1906. Soixante Années de Théologie, 1869-1929, Nouvelle R. Th. Numéro jubilaire
1929. - Hu r ter. Nomenclator V 3. K. We r n er, Gesch. der kath.
Theologie Deutschlands, Mn. 1866.
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(1796-1838 )1. priester. prof. der kerk. gesch. te Tübingen. later
te München. De eerste werken (Die Einheit der Kirche. 1825) zijn
niet vrij van onduidelijkheden of dwalingen. Zijn opleiding had
onder invloed gestaan van Schleiermacher; in den beginne stelt hij
bij het geloof de religieuse ervaring op den voorgrond. Langzamer~
hand kwam hij. vooral door de studie der Vaders. tot een klare
kennis der kath. leer. Behalve door zijn studiën op het gebied der
patrologie en der oude kerkgeschiedenis is hij beroemd door zijn
Symbolik (1832). waarin hij uitgaat van de justificatie. het kapitale
verschilpunt tusschen Katholicisme en Protestantisme. en aantoont.
dat dit laatste tot steeds nieuwe dwalingen moest leiden. Het boek
maakte om zijn diepe en veelzijdige wetenschap en schoone. kalme
taal grooten indruk. ook op de Protestanten. en is nog immer van
waarde. Verdienstelijke theol. zijn nog: Klee (t 1840). Kuhn
(t 1887). en vooral Joh. Drey (1777-1853). prof. te Tübingen.
de leermeester van Möhler. die het eerst de apologetiek als
afzonderlijke wetenschap behandelde en met Möhler Newmans
theorie over de ontwikkeling van het dogma beinvloedde (§ 218).
Het geheele gebied der theologie werd omvat door het Kirchen~
lexicon (11847 vlg.; 21880 vlg.). waaraan de beste geleerden
medewerkten.
2°. Van beteekenis was vooral de terugkeer tot de scholastiek en
S. Thomas. 2 Behalve in zijn orde. waarin hij immer gevolgd werd.
schijnt Thomas in de 18e eeuw geheel op den achtergrond geraakt
te zijn. Teekenend is het bv.• dat Mgr. van Bommel. de leermeester
van Broere. die zooveel voor het onderwijs in België en voor de
wederoprichting der Leuvensche universiteit gedaan heeft. hem niet
schijnt te kennen. Onder de 2802 deelen van den cataloog zijner
bibliotheek komt Thomas of een ander scholastiek werk absoluut
niet voor; evenmin op de lijst van boeken. die hij zijn geestelijkheid
aanraadt ( Vrijmoed. Lamennais. 408). Het herstel der scholastieke
philosophie ging uit van Italië: Math. Liberatore S. J. (1810-92,
Institutiones philosophicae. 1840. het eerste scholastieke handboek
1 E. Ver mei I. Jean-Adam Möhler et l'école catholique de Tubingue
(1815-40). P. 1913. - G. Goyau. J. A. Möhler (La pensée chrétienne).
P. 1905. - A. Fonck. Moehler. D. Th. X (1929). - St. Lösch. J. A. M.
I. Gesammelte Aktenstücke und Briefe. Mn. 1928. - K. Es c h wei 1e r. Joh. A.
Möhlers Kirchenbegriff. Braunsberg 1930. - 2 A eng ene n t; K I i m keIl. M. Et t I i n 9 e r. Gesch. der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart.
Mn. K. 1924. - G. S a i tt a. Le origini del Neo-Tomismo nel secoio XIX. Bari
1902. - A. Masnovo, 11 neo-Tomismo in ItaHa. Origini e prime vicende,
Milaan 1924.
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van den nieuweren tijd), Sanseverino (1811-65), eerst Carthesiaan, A. Taparelli S. J. (1793-1862: moraalphilosophie en natuurrecht), Zigliara O.P. (1833-93). Onderling verschillend, steunden
zij in de essentieele punten op S. Thomas. Zij reproduceerden niet
zonder meer de middeleeuwen, doch staande op de gezonde basis
der scholastiek, namen zij stelling ten opzichte van nieuwe
problemen en de resultaten der wetenschap. Ook op de theologie
werkte dit gunstig. Pius IX moedigde de nieuw-scholastieke richting
aan. - In Spanje werkten in dezen geest de priester Jac. Balmes
(1810-48)1 en Zeph. Gonzalez O. P. - In Duitschland de
priesters Fr. Clemens (t 1862), prof. te Münster, K. Werner
(t 1888), door zijn historische werken; vooral A. Stoeckl (182395), prof. te Münster en Jos. Kleutgen S. J. 2 (t 1883: Theologie
der Vorzeit, Philosophie der Vorzeit; bestrijding van Hermes,
Günther, Hirscher en heldere uiteenzetting der scholastieke leer).
Theologen in den geest der nieuw-scholastiek zijn de Duitschers
Heinrich (t 1891) te Mainz, Scheeben (t 1888) te Keulen,
Franzelin S. J. (t 1886) te Rome: in ons land G. M. Jansen
(Praelectiones theol. dogmaticae, 3 v. Utr. 1875-79).
Toch is alles te samen genomen de 1ge eeuw niet geweest "un
sièc1e théologique" (Bainvel, aangeh. N. R. Th., 22). De belangstelling der meeste theologen was gericht op de apologie: hun
streven was niet zoozeer dieper in de geloofswaarheden door te
dringen dan wel ze te verdedigen tegen aanvallen van buiten. De
aandacht werd ook in beslag genomen door de vragen over de
positie van Kerk en Paus in de nieuwe maatschappij. Tot belangrijke resultaten leidde vooral het door de nieuwere dwalingen noodig
geworden onderzoek naar de verhouding van geloof en rede;
vervolgens werden gewichtige dogmatische waarheden vastgelegd
door de dogmaverklaring der Onbevlekte ontvangenis en door het
Vaticaansch concilie.
3°. Reeds in de 18e eeuw waren talrijke geschriften verschenen,
om tegenover de philosophie, die de kenkracht van het verstand,
en het rationalisme, dat het feit der bovennatuurlijke openbaring
loochende, de philosophische en historische praeambula fidei te
bewijzen: het bestaan van God, de mogelijkheid en kenbaarheid
der openbaring, de menschelijke geloofwaardigheid der H. Schrift,
1 N. Rou r e, La vida y las obras de Balmes, 2 v. Madrid 1910. - C. T 0 us ..
sa n t, Balmès, D. Th. 11. - M. Sc h I ü ter ..H e r m k e s, Die Philosophie des
J. B. u. ihre Zusammenhang mit der übrigen europ. Philos., Ges. Aufs.z. Kultur..
gesch. Spaniens 11 (1930). - 2 J. Her t ken su. L. L e c h n e r, P. Jos. K1eutgen
S. J., Rgb. 1910.
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vooral der Evangeliën. Ook in de 1ge eeuw verschenen talrijke
apologieën 1, terwijl de apologetiek en fundamentaaltheologie als
zelfstandige wetenschappen werden opgebouwd. Apologetische
werken schreven: in Frankrijk (met een meer oratorisch karakter):
Chateaubriand, de Maistre, Nicolas, Lacordaire a.p., Ravignan S.J.,
Felix S.J., Monsabré a.p.; in Duitschland von Stolberg, Görres,
Denzinger; in Engeland Wiseman, Newman; in Italië Pellico,
Manzoni, Perrone; in Spanje Balmes, Donoso Cortes. Eigenlijke
systematische apologiën : in Duitschland Vosen, Hettinger, Schanz ;
in België Dechamps CssR. 2, later kard. a.b. van Mechelen;
in Frankrijk Frayssinous, Bougaud, de Broglie, Mgr. d'Hulst. 3
Fundamentaal~theologieën: Drey en de meeste latere schrijvers
van theologische handboeken.
4°. De moraaltheologie 4 kwam in een gezondere richting door
den terugkeer tot de 17e eeuwsche moralisten en den invloed van
S. Alphonsus: in Frankrijk zijn te noemen Gousset (1844),
Gury S. J. (1850); in Italië Scavini (1847), Ballerini S. J.,
Palmieri S. J.; in Duitschland Martin, Simar, Pruner, Linsemann;
in Nederland v. d. Velde O.F.M., van Egeren.
5°. Verdiensten voor de studie en verklaring der H. Schrift
hadden Patrizi S.J., Bisping, Reusch, Beelen. Toch stond de
studie der H. Schrift bij de Katholieken niet op eenzelfde hoogte
als bij de rationalisten. Zij wisten nog niet, hoe de archeologische
ontdekkingen in Egypte en het Oosten konden worden benut. Het
ontbrak hun aan den noodigen critischen zin en aan inzicht in de
historische ontwikkeling, die ook in het werk der openbaring heeft
plaats gevonden. Tegenover het rationalisme bepaalde men zich
veelal tot het z.g. concordisme, het streven om de overeenstemming
tusschen de H. Schrift en de resultaten der moderne wetenschap
aan te toonen; zoo trachtte men bv. de scheppingsdagen van
Genesis te doen overeenstemmen met de phasen der geologische
aardvorming. Doch men hechtte soms te veel waarde aan als
wetenschap voorgestelde hypothesen, die later onjuist bleken of
tastte mis bij de zinsverklaring der H. Schrift. - Eerst na het

1 K. We r n e r, Gesch. der apol. u. polem. Literatur V, Schaffhausen 1867. I. v. d. Be r g, Apologetische cursus. Inleiding, Utr. 1929. - 2 A. Lar gen t,
Dechamps, D. Th. IV. R. Kr e mer, L'apologétique du card. Dechamps.
Ses sourees et son influence au concile du Vatican, R. d. sc. phil. et th. 19
(1930), 679. - 3 A. B a u d r i II art, Vie de Mgr. d'Hulst, 2 v. P. 21925. 4 J. Die bol t, La théol. morale cath. en Allemagne 1750---1850, Straatsburg
1926.
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Vaticaansch concilie begon de bijbelwetenschap werkelijken voortgang te maken.
6°. Edities van kerkvaders en oude kerkelijke schrijvers gaven
abbé Migne te Parijs, de kard. Mai en Pitra 1; verdienstelijke werken
over patrologie schreven Möhler, Fessier, over de scholastiek
K. Werner, over dogmengeschiedenis Schwane. De Bollandisten
(de Buck, de Smedt) zetten hun werk weer voort. De kerkelijke
geschiedenis werd zeer veel beoefend en bracht werken voort van
blijvende waarde: Döllinger, Hergenröther, Joh. Janssen 2 en vele
anderen; de grondslagen voor de moderne christelijke archeologie
werden gelegd door de Rossi; voor de geschiedenis der christelijke
kunst hebben verdiensten Binterim, Boisserée, Kraus; voor die der
liturgie Dom Guéranger, Thalhofer, Probst; voor het kerkelijk
recht Aichner, Vering, Phillips, Schulte, v. d. Burgt.

§ 223. Het godsdienstig leven. 3 De spiritualiteit.
De kerkelijke kunst.
1°. De 1ge eeuw was een tijd van bewonderenswaardige activiteit, gepaard met groote edelmoedigheid en offervaardigheid,
zoowel bij geestelijken als bij leeken.
Het bestuur der Kerk is sterker dan ooit gecentraliseerd in haar
opperhoofd, den Paus. Bleven na het Vaticaansch concilie nog
hier en daar Gallicaansche en aanverwante tendenzen voortleven,
uitgesproken anti~pauselijke bewegingen zijn niet meer bestaanbaar. Vast aaneengesloten om den stedehouder van Christus, vormt
de Kerk een onwrikbare en geweldige macht.
De geestelijken hadden bijna overal hun burgerlijke privilegies
verloren, doch in plaats daarvan hun vrijheid gewonnen. Het
episcopaat was over het algemeen voortreffelijk en telt opvallend
veel groote figuren. De Kerk was vrijer geworden in de keuze, die
niet meer als zoo dikwijls in vroegere eeuwen bij voorkeur bepaald
werd door hooge geboorte, doch door deugd en bekwaamheid.
Daardoor is de band en de samenwerking tusschen bisschoppen en
priesters veel inniger geworden.
Onder de saeculiere geestelijkheid was de geest over het algemeen
goed, wat voor een groot deel te danken is aan de bijna overal
doorgevoerde opleiding in seminaries en convicten. De werk1 A. Battandier, Vie du card J. B. Pitra, P. 1896. Joh. Janssen, Fr. 21894. - 8 Vgl. de afzonderlijke landen.

2 L. Pastor,
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methode der geestelijken is een andere geworden. Niet langer
konden zij volstaan met het geestelijk dienstwerk in de kerk en
het toedienen der sacramenten. Zij moesten uitgaan tot de scharen:
door godsdienstonderricht, pers, vereenigingen, huisbezoek de
velen trachten te behouden, die van alle kanten door de gevaren
der moderne maatschappij bedreigd werden. De rivaliteit
tusschen saeculieren en regulieren was niet geheel verdwenen,
doch veel minder geworden, door het gemeenschappelijk gevaar
en door verstandiger optreden van beide zijden. Vele regulieren
waren in de zielzorg werkzaam, vooral door het geven van volks~
missiën en retraiten.
Het kloosterleven 1 kwam tot nieuwen bloei, waartoe niet weinig
bijdroegen de opheffing van het commendesysteem en het verlies
der groote rijkdommen, zoodat de kloosters niet langer een
toevluchtsoord waren voor de kinderen der aanzienlijke families en
de intrede vrij werd van allen dwang. Waar misstanden waren
(bv. in Oostenrijk~Hongarije) greep de H. Stoel in. De oude orden
herstelden zich en ontwikkelden ieder op eigen gebied een zegenrijke
werkzaamheid. Nauwelijks 50 Benedictijnerkloosters hadden de
Fransche revolutie overleefd; in 1928 telde de orde 170 kloosters
(130 abdijen) met 8780 leden. De verschillende congregaties werden
in 1893 onder een abt~primas vereenigd. En in gelijke verhouding
gingen de meeste oude orden vooruit. - Talrijk waren, vooral in
Frankrijk, de nieuw opgerichte congregaties, bijzonder voor onder~
wijs, ziekenverpleging en missiën. Priestercongregaties waren: in
Frankrijk: de Pat ers der H. H. Har ten (gest. in 1805 door
J. Coudrin 2 ; tot 1903 Rue de Picpus te Parijs; doel de beoefening
en verspreiding der godsvrucht tot de H. H. Harten van Jezus en
Maria; vele misSiën); de Missionarissen van het H.Hart
van Jes us (gest. 1854 door J. Chevalier 3 ,Issoudun; doel: ver~
eering van het H. Hart, opvoeding der jeugd, missiën); de
P r i est ers van het H. Har t van Jes u s (gest. 1878 door
J. Dehon te S. Quentin; eerherstel, opvoeding, apostolaat); de
Pat ers van den H. G e est (gest. 1703; in 1848 vereenigd
met de Societeit van het H. Hart van Maria, gest. door den Eerbw.
P. Libermann 4, een bekeerling uit het Jodendom; doel: missiën);
de Paters van het H. Sacrament (gest. 1856 door den
1 Hei m b u c her, Les grands ordres religieux. Letouzey, P. 1923 vlg. _
O. Bra u nsb erg e r. Rückblick auf das kath. Ordenswesen im 19. Jahrh .•
Fr. 1901. - 2 Perron, Vie du P. Marie~Joseph Coudrin. P. 21900. _
3 C. Pip e ron, Le P. Jules Chevalier. Brugge 1924. 4 J. B. Pit r a. Vie du
vén.... Libermann, P. 51913.
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ZI. P. Eymard 1 te Parijs; doel: aanbidding en eucharistisch
apostolaat) ; de As s u m p t ion i s ten (gest. 1845 te Nîmes door
J.d'Alzon la ; onderwijs, zielzorg, pers, missiën); het Seminarie
van Lyon voor de Afrikaansche missiën (gest. 1856
door Mgr. de Brésillac); de Witte Paters (gest. 1867 door
den lateren kard. Lavigerie, a.b. van Algiers; Afrikaansche
missiën) ; de Mar i s ten (gest. door J. Colin, bevestigd 1873;
missiën). - In Italië: de S a les i a ne n, (gest. in 1855 te Turijn
door den ZI. Don Bosco 2, den apostel der verlaten jeugd;
opvoeding der verwaarloosde jeugd en missiën). - In Duitschland: het G e zeI s c hap van het God d e lij k W oor d 3, (gest.
1875 door A. Janssen; missiën). - In België: de Congregatie
van het onbevlekt Hart van Maria (gest. 1863 door
Th. Verbiest te Scheut). - In Engeland: de S. Jo se f s con 9 r egatie, (gest. in 1866 door H. Vaughan 4 , later kard. a.b. van
Westminster, te Mill HilI; missiën).
Congregaties van leekebroeders: de B roe der s van het
c h ris t e lij kon der w ij s (gest. 1816 door J. de Lamennais) I) :
de Mariabroeders (gest. 1817 door M. Champagnat); in
ons land: 6 de Schoolbroeders van den H. Aloysius,
Oudenbosch (1840), de Fraters van O. L. Vrouw van
barmhartigheid, te Tilburg (1845), de Broeders der
Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht (1840), de
Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw van het
H. Hart (te Utrecht, 1873).
Congregaties van zusters: de Dam e s duS a cr é C 0 eu r en
de Zus ter s van O. L. V rou w (§ 211, 10 ); de J 0 z e f zus ter s (gest. 1819 te Cluny) , de Zus ter s van den
9 0 ede n Her der (gest. 1829 te Angers), de Pet it e s s 0 e u rs
des pauvres (gest. 1840 te St. Servan), de Zusters van
het arm e Kin d Jes u s 7 (gest. 1843 te Aken), de Am er ik a a n s c hel i e f d e zus ter s 8, (gest. door El. Seton, t 1821),
1 J. Lamb e rt, L. S. 1925. - la Biogr.: S. Va i I hé, 2 v. P.1927. - 2 Biogr.:
A. Á m a dei, T. 1929; A. A u f f r a y, Lyon 1929; S. Rom b 0 uts, Tilburg
1929; J. Jörgensen~F. Rutten, den Bosch 1931; 3 H. auf der
Hei d e, Die Missionsgenossenschaft von Steyl, Steyl 1900. - Fis c her,
Am. Janssen, Steyl 1920. - 4 J. Sn e a d ~ Cox, Le Iife of Card. Vaughan,
2 v. Lo. 1910. - /; A. A u f f r a y, Le vén. Jean~Marie~Robert de la Mennais,
Vannes 1912. - 8 § 217,2 0 en Piusalmanak. - 7 O. P fül f, M. Clara Fey vom
armen Kinde u. ihre Stiftung (1815-74), Fr. 1907. - J. Wat t e rr 0 tt, Mutter
Klara Fey, Fr. 1929. - 8 Sa d I ier, Elis. Seton, Foundress of the American
Sisters of Charity, N.Y. 1905. - M. M c. Ca n n, The history of mother
Setons daughters, 2 v. N.Y. 1917.
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de Zus ter s der boe tee n c h ris tel ij keI i e f d e (gest.
1836 te Heythuizen). de Zusters van liefde te Tilburg
(gest. 1832), de Zus ter s van den H. C a rol u s B 0 r r 0 ~
m a e u s (gest. 1837 te Maastricht) e.a.
Ofschoon er niet weinig afval te betreuren viel (door gemengde
huwelijken, liberalisme en socialisme). waren de geloovigen over
het algemeen ijverig in de naleving van hun godsdienst. Het blijkt
uit de toename van het ontvangen der sacramenten, de deelname
aan volksmissiën, bedevaarten, en kath. bijeenkomsten, uit de
groote financieele offers, die gebracht werden voor kerken en
scholen, uit het groot aantal roepingen tot den geestelijken en
kloosterlijken staat, uit de levendige deelname der leeken aan
werken van naastenliefde (Vincentius~ en Elisabeth~vereenigingen)
en later vooral aan het kath. openbare politieke en sociale leven,
uit hun groot aandeel in de bevordering van kath. wetenschap,
cultuur en onderwijs.
2°. Onder de devoties namen een bijzondere plaats in het veertig~
uren~gebed, de vereering van het H. Hart en van de H. Maagd.
P. Gautrelet S. J. richtte in 1861 het Apostolaat des gebeds
op. De bekroning der Mariavereering in de 1ge eeuw was de
dogmaverklaring der Onbevlekte ontvangenis. Steeds dUidelijker
trad het algemeen geloof aan deze waarheid in het licht (§ 147,
3°). De Hermesianen kwamen er tegen in verzet, ook Döllinger
en verschillende Duitschers, die de moeilijkheid maakten, dat het
leerstuk niet duidelijk in de H. Schrift en de traditie geleerd wordt.
Pius IX stelde een commissie van theologen en een pausel. congre~
gatie tot onderzoek in. In de encycliek Ubi primum (1849) droeg
hij aan de bisschoppen op, hem het gevoelen van geestelijkheid en
geloovigen mee te deelen. Van de 603 binnengekomen antwoorden
(gepubliceerd in Pareri delf episcopato. 1850/54) waren 56 of 57 om
verschillende redenen (opportuniteit enz.) niet voor de definitie;
van deze waren slechts 3 of 4 er direct tegen; 546 waren er voor.
De bulle lneffabilis Deus (8 Dec. 1854; Denz. 1641) sprak
plechtig de dogmaverklaring uit, die bijna algemeen met vreugde
ontvangen werd. 3 Fransche priesters en de 3 Nederl. Jansenistische
bisschoppen protesteerden. Döllinger zweeg, om zich in 1870 er
tegen te verklaren.
Groot is het aantal heiligen 1 of dergenen, wier proces aan~
hangig is gemaakt. Behalve de elders genoemden en de vele
1
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martelaren in de missiën: de Eerbw. Maria Clotilda van Savoye
(t 1802). de Zl. Aegidius van den H. Josef (t 1812). de Zl. Franc.
Bianchi (t 1815). de Zl. Caspar del Bufalo (t 1837). de H. Anna
Maria Taigi (t 1838). de Zl. Jos Cottolengo (t 1842). de H. Gabriel
van de Moeder van smarten (t 1862). Contardo Ferrini. prof. van
het romeinsche recht te Pavia (t 1902).1
Van de geestelijke schrijvers 2 zijn te noemen: in Duitschland:
J. v. Görres: zijn Christliche Mystik (1836 vlg.) had bij de tijd~
genooten een groot succes. Tegenover het rationalisme wil hij tast~
baar het bestaan van een geestelijke wereld aantoonen; hij is echter
niet immer critisch in het vaststellen der feiten en zijn kennis van
de natuurwetenschap is verouderd. Een verdienstelijke schrijver voor
het volk was de pro en prof. Alban Stolz (t 1883)3. - In Engeland:
de bekeerlingen. later leden van het Oratorium: Newman, zeer
op het innerlijke gericht. alleen door een elite te waardeeren ;
Dalgairns (t 1876) en vooral Fred. Faber (t 1863). eenvoudig en
begrijpelijk. van de mildere Italiaansche opvatting. een psycholoog
en schrijver. In Frankrijk: Mgr. Gay (t 1892)4. Mgr. de Ségur
(t 1881). Dom Guéranger (t 1875). die groote verdiensten heeft
voor de hernieuwing van den liturgischen geest (L'Année liturg.).
met de tendenz. die vooral bij verschillende volgelingen tot een
these werd. om het methodisch gebed door het liturgische te ver~
vangen. wat van andere zijde critiek uitlokte.
3°. Kerkelijke kunst. 5 Het veldwinnen van het individualisme
met de Fransche revolutie was noodlottig voor de kunst: breken
met tradities beteekende volkomen hulpeloosheid voor de meeste
kunstenaars. Ook de opdrachtgevers van groote religieuse kunst~
werken ontbraken. In de bouwkunst ging men naar oude stijlen
terug: den Griekschen. den basiliekstijl. doch onder invloed der
romantiek kreeg de romaansche stijl en vooral de gothiek de over~
hand. Geestdrift voor de gothiek werd gewekt in Frankrijk door
Rio en de Montalembert. in Duitschland door Aug. Reigensperger
en Boisserée. in Engeland door Pugin en Ruskin. in ons land door
Alberdingk Thijm en het S. Bernulphusgilde. Scheppende kunste~
1 W. Spijker. Contardo Ferrini. Geloof en Wetensch. 2 Pourrat IV.
2. - 3 L. Bop p. Alban Stolz als Seelen- und Erziehungskundiger. Mn. Gl.
1925. - 4 Dom du Boisrouvray. Mgr. Gay, sa vie, ses oeuvres. P. 2 V.
1922. - 5 M. Sc h m i d, Kunstgeschichte des 19. Jahrh., Lz. 1906. - J.
S try g 0 w ski, Die bildende Kunst der Gegenwart, Lz. 1907. - A. F a b e r,
Manuel d'art chrétien, P. 1928. 384 vlg. - Tijdschrift voor kerkelijke kunst
en oudheidkunde, uitgegeven door het S. Bemulphus-gilde te Utrecht. Utr.
1872 vlg. - De katholieke kerken in Nederland... onder leiding van Dr. P.
Cuypers. tekst door Jan Kalf. Amst. 1906 vlg.
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naars van de neo-gothiek waren in Frankrijk Viollet-Ie-Duc. in
Duitschland en Oostenrijk Ferstel. Zwirner. Gärtner. in ons land
Cuypers.
In de beeldhouwkunst verwierven zich naam Canova. Thorwaldsen. Achtermann. Dupré; in ons land Royer en van Hoven.
De religieuse schilderkunst herleefde met de Nazareërs (Overbeck. v. Führich. v. Steinle). de scholen van München (v.
Comelius. Seitz). van Düsseldorp (Deger, Ittenbach. Andr. en
KarI Müller). van Beuron (Lenz en andere Benedictijnen; strenge
beginselen tegenover het naturalisme); Frankrijk met Flandrin.
Delacroix. Millet. Puvis de Chavannes.
In de kerkelijke muziek keerde men sedert het midden der
1ge eeuw terug tot den Gregoriaanschen zang. waarvoor verdiensten hebben in Frankrijk dom Guéranger en de Benedictijnen
van Solesmes; in Duitschland Haberl. Witt en de Caecilienverein ;
in ons land de St. Gregoriusvereeniging.

§ 224. Het Vaticaansch concilie. 1
1°. In drie eeuwen was geen algemeen concilie meer gehouden.
Dat van Trente had tegenover het Protestantisme duidelijk de
kath. leer uiteengezet. misbruiken weggeruimd. veel heilzame hervormingen ingevoerd. In de 18e en 1ge eeuw waren andere
dwalingen opgekomen. voor een deel consequenties van het
Protestantisme. die echter veel verder gingen. Waren vroeger
enkele dogma's geloochend. door het rationalisme en materialisme
werden de fundamenten zelf van het geloof geheel ondermijnd;
openlijk werd ontkend het bestaan van God. de onsterfelijkheid
1 Acta et decreta ss. et oecumenici Conc. Vaticani. Fr. 1870 vlg. Collectio
Lacensis VII. - Man s i 49-53 (1923-27). - J. Fr ie d r i c h. Documenta
ad illustr. Conc. Vatic .• Närdlingen 1871; Tagebuch während des Vatik.
Konzils geführt. Närdlingen 1871. - Q u i rin u s (D ä Ili n 9 er), Briefe vom
Konzil. Mn. 1870. - H. Man n ing. The true story of the Vatican Council.
Lo. 21877. - E. Ce c con i. Storia del Conc. ecumenico Vaticano. 4 v. R.
1873-79. - J. Fr i e d r i c h. Gesch. des Vat. Konzils. 3 Bde Närdlingen
1877-87 (Oud-Kath.). - Th. Granderath, Gesch. des Vatikanischen
Konzils. hrg. v. K. Kirch. 3 Bde Fr. 1903-06. - F. M 0 u r r et, Le ConciIe du
Vatican d'après des documents inédits. P. 1919. - E. Cam pan a. IJ Concilio
Vaticano. I. Lugano 1926. - C. But let The Vatican Council. The story
told from inside in bishop Ullathome's Iettres. 2 v. Lo. 1930. - E. 0 Ili v ier.
L'Eglise et I'Etat au conciIe du Vatican. 2 v. P. 4 1884. - A. Va ca n t.
Etudes theol. sur les constitutions du concile du Vatican. 2 v. P. 1895. A. H 0 11 e n b erg. De zegepraal der paus. onfeilbaarheid op het Vatic. concilie.
Utr. 1911. - K. J. Der k s. Rondom het Vat. concilie. Stud. 114 (1930). 213.310.
- P. Kas tee I. Rondom het Vat. concilie. Het Schild 12 (1931). 402. 452.
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der ziel, de mogelijkheid zelfs der openbaring. Het liberalisme
streefde naar een onbeperkte vrijheid, naar emancipatie van de
goddelijke wetten. De afweer van deze moderne dwalingen en een
met de tijdsomstandigheden overeenkomende herziening der
kerkelijke wetgeving waren de hoofdmotieven, die Pius IX tot het
bijeenroepen van een nieuw concilie deden besluiten. 6 Dec. 1864
deelde hij zijn plannen aan de kardinalen mede en Maart 1865
benoemde hij een commissie van kardinalen, later de Centrale of
dirigeerende commissie genoemd, om de voorbereidende maat~
regelen te treffen. In het geheim werden verschillende bisschoppen
geraadpleegd en 26 Juni 1867 deelde hij officieel de aanstaande
bijeenroeping mede. Men moet den moed en het Godsvertrouwen
van Pius bewonderen, om in deze tijdsomstandigheden de voor~
bereidende maatregelen door te zetten: in 1866 was de oorlog
tusschen Oostenrijk en Italië uitgebroken, de Garribaldisten
bedreigden Rome en de houding van sommige regeeringen kon
bezorgdheid wekken.
De centrale commissie benoemde in 1867 vijf speciale commissies:
voor het dogma, de tucht, kerkelijk~politieke quaesties, ordes~
aangelegenheden, voor den Oosterschen ritus en de missies. Een
honderdtal geleerden werden als consultoren naar Rome ontboden
(o.a. Hefele, later b. van Rottenburg ; Newman excuseerde zich;
Döllinger werd niet uitgenoodigd). Besloten werd als stem~
gerechtigde leden uit te noodigen, behalve de kardinalen en
bisschoppen, de titulair~bisschoppen, de apostolische vicarissen
met bisschoppelijke macht, de ordesgeneraals en de abten met
quasi~bisschoppelijke macht. De bulle Aeterni Patris (29 Juni 1868)
riep de leden op tot het concilie, dat 8 Dec. 1869 onder de
bescherming der H. Maagd geopend zou worden. Ook aan de
Oostersche schismatieke bisschoppen werd een uitnoodiging
gezonden, die haar afwezen; niet aan de 3 oud~katholieke Neder~
landsche bisschoppen. "Aan alle Protestanten en andere niet~
Katholieken" werd door den H. Vader een brief geschreven, die
op verschillende plaatsen werd beantwoord met anti~roomsche
meetings en protesten (o.a. van Prof. Hofstede de Groot en Smits,
predikant te Hellevoetsluis, wien de Paus door den internuntius een
Catechismus Romanus liet zenden). Te Napels werd een inter~
nationaal congres van vrijdenkers gehouden, dat in jammerlijke
verdeeldheid mislukte. Besloten werd, de regeeringen niet te vragen
vertegenwoordigers te zenden, zooals vroeger meestal geschied wàs.
Reeds vóór de bijeenkomst verwekte het concilie een heftig en
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strijd onder de Katholieken, vooral over de vraag, of de pauselijke
onfeilbaarheid gedefinieerd moest worden. Hoeveel oppositie zij
vroeger ook in Gallicaansche en daaraan verwante kringen ont~
moet had, thans werd deze door de overgroote meerderheid der
bisschoppen en theologen, ook in Frankrijk, als een geopenbaarde
waarheid aanvaard. Een andere quaestie was of het wenschelijk
was haar te definieeren. Niet weinigen vreesden, dat halfslachtige
en liberale Katholieken dan zouden afvallen, dat de Protestanten,
met name de Anglicanen, nog meer van de Kerk zouden ver~
vreemden, dat het Oostersche schisma verscherpt zou worden, dat
de regeeringen een nog vijandiger houding zouden aannemen.
De strijd ontvlamde naar aanleiding van een ontaktische correspondentie uit
Frankrijk in het Jezuieten~tijdschrift Civiltà Cattolica, die de Fransche Katholieken
in twee partijen indeelt: de eigenlijke en de liberale Katholieken. De eersten
hopen. dat het concilie de stellingen van den Syllabus zal veroordeelen en de
pauselijke onfeilbaarheid afkondigen. Een antwoord daarop gaven (Maart 1869)
een vijftal artikelen in de Augsburgsche Allgemeine Zeitung, die met een schijn
van geleerdheid. in een uiterst bitteren en scherpen toon. de pauselijke onfeilbaar~
heid bestrijden. Later werden zij onder den schuilnaam Janus uitgegeven: Der
Papst und das Konzil; de schrijver bleek te zijn Döllinger; hij werd door den
niet minder geleerden Hergenrother weerlegd. Ook Kath.leeken (o.a. Windhorst)
spraken zich in groote te Coblenz en Berlijn gehouden vergaderingen tegen de
eventueele dogmaverklarIng uit. De Duitsche bisschoppen hielden in Sept. hun
jaarlijksche bijeenkomst te Fulda en richtten een geruststellend schrijven aan de
geloovigen; 14 echter van de 20 daar aanwezige bisschoppen maakten aan den
H. Vader hun bezwaren kenbaar tegen de opportuniteit der definitie. Onder
invloed van Döllinger zond de Iiberaal~Katholieke minister~president van Beieren.
prins Hohenlohe. in April 1869 een circulaire aan de regeeringen. waarbij
Belersche gezanten geacrediteerd waren. om een gemeenschappelijke actie op
touw te zetten tegen een eventueeIe dogmaverklaring. wijl daardoor de macht
des Pausen in tijdelijke aangelegenheden vergroot zou worden en hij het
afzettingsrecht der vorsten zou kunnen opeischen. Geen enkele regeerlng ging
er op in.
In Frankrijk publiceerde in Sept. 1869 Mgr. Maret. tit. b. van Sura, deken der
theo!. faculteit van de Sorbonne. zijn reeds lang aangekondigd werk Du Concile
général et de la paix religieuse, waarin hij als Gallicaan de pauselijke onfeil~
baarheid practisch ontkent. Een maand later verscheen een artikel in lib. kath.
geest. Le Concile, in Le Correspondant, doch opzien verwekten vooral de
Observations (Nov. 1869) van Mgr. Dupanloup. Persoonlijk aanvaardt hij de
onfeilbaarheid en hij verklaart alleen zijn bezwaren tegen de opportuniteit der
definitie uiteen te willen zetten. doch meerdere zijner objecties raken meer het
leerstuk zelf dan de opportuniteit. Heftig werd hij aangevallen door Veuillot.
wiens theologische kennis echter niet evenredig was aan zijn liefde voor de
Kerk en zijn geestdrift voor den Paus; hij laat het voorkomen. alsof de pauselijke
onfeilbaarheid de meest evidente zaak der wereld is, die zonder verdere discussie
gedefinieerd moet worden. Zulke overdrijvingen. evenals van W. Ward in
Engeland. hebben de goede zaak meer geschaad dan gebaat.
Het gevolg dezer heftige polemieken. die weldra door nieuwe gevolgd zouden
worden. was, dat reeds vóór het concilie de onfeilbaarheid alles beheerschte,
dat reeds vóór~ en tegenstanders werden aangewezen en een geprikkelde
stemming ontstond en een sfeer van wantrouwen, waardoor men in verschillende
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voorbereidingsmaatregelen voor het concilie reeds aanwijzingen meende te zien.
dat de minderheid. die tegen de definitie was. eenvoudig overheerscht zou worden.

2°. Op den vastgestelden datum werd met een treffende allo~
cutie van den Paus het twintigste algemeene concilie geopend. Het
werd gehouden in den rechter kruisarm van de St. Pieter. Van
de 1055 tot deelname gerechtigde prelaten verschenen er in het
geheel 774; vroegere kerkvergaderingen hadden wel meer deel~
nemers geteld. doch nooit zooveel bisschoppen. Aanwezige Neder~
landers waren Mgr. Schaepman. a.b. van Utrecht. Mgr. Zwijsen.
b. van den Bosch. Mgr. Wilmer. b. van Haarlem. Mgr. Pluym a.b.
van Tyana. Lp.L. Mgr. Steyns Bisschop. b. van Bosra. Mgr. van
Ewijk O. P., apost. vic. van Curaçao, Mgr. Franke, apost. vic. van
Batavia, van den Wijmelenberg. abt van St. Agatha te Cuyk.
Wat de regeling betreft: de voorbereidingscommissies hadden
verschillende schemata samengesteld, die op algemeene vergade~
ringen (congregationes generales) , waaraan alleen de stem~
gerechtigden deelnamen, besproken zouden worden; veranderingen
konden dan worden aangebracht. Om het werk der algemeene
vergaderingen te vergemakkelijken, werden uit de vaders zelf 4
blijvende deputaties gekozen, voor de zaken van geloof, discipline,
ordesvragen, oostersche riten en missiën, die zorgden voor het
aanbrengen der veranderingen en de decreten den vorm gaven,
waarin zij in de plechtige zittingen zouden komen. In de plechtige
zitingen (sessio publica). waar de Paus presideerde, konden in de
decreten geen veranderingen meer worden aangebracht; de vaders
stemden met placet of non placet. In het geheel werden 89
algemeene vergaderingen en 4 plechtige zittingen gehouden. Secretaris van het concilie was Mgr. FessIer, b. van S. Pölten, een
bekende· patroloog. De voorbereidingscommissies hadden
verschillende schemata vervaardigd, die voor geloofszaken drie:
over de katholieke leer tegen de menigvuldige dwalingen uit het
rationalisme ontstaan, over de Kerk van Christus (de Kerk in zich
beschouwd, het zichtbaar opperhoofd der Kerk, de Kerk in haar
betrekkingen tot de burgelijke maatschappij), over het christelijk
huwelijk. Het derde schema is in het geheel niet ter sprake
gekomen; van het eerste en tweede slechts enkele gedeelten.
Ofschoon de definitie der pausel. onfeilbaarheid niet op het
program stond, bleek reeds spoedig, dat zij het concilie geheel zou
beinvloeden. Voor de geloofsdeputatie (24 leden, onder wie
Mgr. Schaepman en Mgr. Steyns Bisschop) werd geen enkele
bisschop der minderheid gekozen. Tegen den wensch van den
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Paus, die Mgr. Dupanloup gaarne gekozen had gezien, was dit
doorgedreven door Mgr. Manning, volgens wien "ketters op het
concilie komen om gehoord en veroordeeld te worden, niet om
deel te nemen aan het vaststellen der leer". De bisschoppen der
minderheid konden hun opvatting verdedigen in de algemeene
congregaties, doch het was ongetwijfeld een fout, dat van zooveel
geleerde en groote mannen geen enkele in de voornaamste
deputatie vertegenwoordigd was. Daardoor werd de minderheid
een oppositiepartij, die zich door de meerderheid bedreigd
gevoelde, terwijl de vijanden van het concilie konden beweren,
dat de quaesties niet onpartijdig behandeld werden.
De eigenlijke werkzaamheden van het concilie begonnen in de
4e algemeene vergadering (28 Dec.), toen het eerste schema der
voorbereidingscommissie voor geloofszaken, de kath. leer tegen de
dwalingen uit het rationalisme ontstaan, in behandeling kwam.
Reeds terstond maakten sommige bisschoppen bezwaar tegen de
formuleering: Pius non us, sacro approbante concilio, terwijl het
in Trente had geheeten : Sacra sancta oecumenica Synodus in
Spiritu Sancto congregata. Het schema, grootendeels opgesteld
door Franzelin S.J., bleek te geleerd en te lang te zijn en werd
daarom 10 Jan. 1870 ter omwerking gegeven aan een subcommissie,
die begin Maart daarmee gereed was. Intusschen werden de
schemata besproken: "over de bisschoppen", "over het leven der
geestelijken" en over een eenheids-catechismus voor geheel de
Kerk: er werden geen definitieve resultaten bereikt. 18 Maart
kwam het herziene schema over het kath. geloof opnieuw in
behandeling en in de derde openbare zitting (24 April: in de
tweede, 6 Jan., had de plechtige geloofsbelijdenis der vaders plaatsgevonden) werd de Constitutio dogmatica de fide catholica
gedefinieerd (Denz. 1781-1820). Daarin worden vastgesteld de
leerstukken over God, den schepper van alles, over de openbaring,
het geloof, geloof en rede in hun onderlinge verhouding: veroordeeld worden atheïsme, pantheïsme, materialisme en de dwalingen
van fideïstische en rationalistische strekking (Ba jus, Bautain,
Hermes, Frohschammer: § 221).
Doch de groote belangstelling in en buiten het concilie bleef
gevestigd op de paus. onfeilbaarheid. Er waren drie richtingen
onder de vaders. De groote meerderheid wenschte de definitie.
Haar voornaamste vertegenwoordigers waren de bisschoppen
Manning (Westminster), Cullen (Dublin), Dechamps (Mechelen).
Senestrey (Regensburg ) , Pie ( Poitiers) , Martin (Paderborn).
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Gasser (Brixen), Spalding (Baltimore). Een aanzienlijke minder~
heid was tegen de definieering: haar voornaamste woordvoerders
waren kard. Mathieu (Besançon), Dupanloup (Orléans), Darboy
(Parijs), Maret, kard. Rauscher (Weenen), kard. Schwarzenberg
( Praag), Simor (Esztergom, Hongarije), Haynald (Kalocsa,
Hongarije), Strossmayer (Diakovar, Kroatië, de stichter van de
universiteit van Agram, een talentvolle, soms echter te heftige
redenaar), Hefele (Rottenburg ), von Ketteler (Mainz), Kenrick
(St. Louis, Missouri). Anderen namen een afwachtende houding
aan, om zich later bij de meerderheid aan te sluiten, o.a. Mgr.
Ullathorne (Birmingham). - Van slechts 15 bisschoppen der
minderheid staat het vast, dat zij tegenstanders van het leerstuk
zelf waren ( Hollenberg , 82) : de anderen waren om boven~
genoemde redenen tegen de opportuniteit der definitie. Zij
gebruikten echter soms argumenten en uitdrukkingen, die de leer
zelve schenen te bestrijden. De bez'Yaren, vooral de vrees voor afval
van verschillende Katholieken, waren niet ongegrond en werden
ook wel door de meerderheid beseft. Haar standpunt was echter:
juist omdat de definitie thans zoo heftig bestreden wordt, is zij
opportuun en zelfs noodzakelijk. Immers de paus. onfeilbaarheid is
een leerstuk, dat duidelijk in de H. Schrift en de traditie is uitge~
sproken: zou het echter thans, nu het van zooveel kanten in twijfel
getrokken of geloochend wordt, niet gedefinieerd worden, dan zou
men redelijkerwijze kunnen denken, dat het volgens de meening van
het concilie geen geloofspunt is. Ook vroeger was meermalen de
bestrijding eener geloofswaarheid juist de aanleiding geweest deze
uitdrukkelijk te definieeren: dan heeft de Kerk den plicht voor de
aangevallen waarheid op te komen. Quod dixerunt inopportunum,
id fecerunt necessarium.
Daarom richtte Mgr. Dechamps 20 Dec. tot het concilie het
verzoek de paus el. onfeilbaarheid te definieeren: spoedig volgden
andere adressen met meer dan 500 handteekeningen: de minder~
heid diende tegenadressen in met 136 namen. Ingevolge de petities
van de meerderheid werd aan het elfde hoofdstuk van het schema
"Over de Kerk van Christus" een hoofdstuk toegevoegd over de
pauselijke onfeilbaarheid: Caput addendum de Romani Pontificis
infallibilitate (6 Maart). Van het schema is alleen dit elfde met het
toegevoegde hoofdstuk in behandeling genomen. Het concilie bezat
natuurlijk het volste recht een onderwerp, dat niet op het program
stond, op verzoek der meerderheid in behandeling te nemen. Als
alle onderwerpen volgens de volgorde van het schema behandeld
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moesten worden, zou het nog zeer lang duren, eer de onfeilbaar~
heidsquaestie ter sprake kwam. Daarom werd 27 April het voorstel
der meerderheid aangenomen, alle andere onderwerpen te laten
rusten en terstond met de beraadslaging over het primaat en de
onfeilbaarheid te beginnen. Het elfde hoofdstuk met het Caput
addendum werd een eigen constitutie "De Romano Pontifice" , met
-4 hoofdstukken: de stichting van het pausschap door Christus, de
voortzetting ervan in de Pausen, de beteekenis en het wezen van
het pausschap, de pauselijke onfeilbaarheid.
Nog een andere reden was er om het pausschap eerst te
behandelen, nl. om de regeeringen geen voorwendsel te geven
moeilijkheden te maken.
Bijna alle regeeringen waren met wantrouwen bezield, dat op haar rechten
inbreuk zou worden gemaakt. Het schema over "De Kerk van Christus" was
21 Jan. aan de vaders ter hand gesteld, doch werd door een indiscretie in de
dagbladen gepubliceerd. Dat daarin gehandeld zou worden over de rechten der
Kerk met betrekking tot de burgerlijke maatschappij, de tijdelijke macht van den
H. Stoel enz., wekte bij verschillende regeeringen nog meer bezorgdheid dan
de onfeilbaarheid. Door de liberale pers werd de agitatie aangewakkerd. 10
Febr. liet Von Beust, de Oostenrijksche minister van buitenlandsche zaken, aan
kard. Antonelli meedeelen, dat de Oostenrijksche regeering de afkondiging van
decreten, die in strijd zouden zijn met de rechten van den staat, niet zou dulden.
Ook Gladstone, de Engelsche eerste minister, was bezorgd en niet ongenegen
een actie der verschillende regeeringen in te leiden, om het concilie er van af te
houden de quaesties over de verhouding van Kerk en staat en de onfeilbaarheid te
behandelen. Door tusschenkomst van Russell, den Engelschen gezant te Rome,
wist Manning de inmenging van Gladstone te voorkomen. Vooral de houding
van Frankrijk was van belang, daar het troepen in Rome had. Werden deze
teruggenomen, dan bestond er groot gevaar, dat de Piëmonteezen Rome zouden
binnentrekken en de voortzetting van het condlie zou dan zeer moeilijk, zoo niet
onmogelijk worden. Daru, de Fransche minister van buitenlandsche zaken, een
liberaal Katholiek, zond in Februari opmerkingen aan kard. Antonelli en richtte
in April een Memorandum aan alle mogendheden, om toe te zien, dat het condlie
"de rechten en vrijheden der burgerlijke maatschappij" niet zou schenden. Ook
Mgr. Darboy bewerkte Daru en k. Napoleon, dat zij wel niet door gewelddadige
maatregelen, doch door vreesaanjaging en bedreiging het concUie zouden weerhouden van naar zijn meening noodlottige besluiten. Doch na het ontslag van
Daru wist de minister-president Ollivier door te zetten, dat het concilie in zijn
vrijheid niet belemmerd werd; de Fransche troepen bleven in Rome; toen zij
later teruggenomen werden, had het condlie zijn voornaamste taak reeds
volbracht.
Intusschen had de quaestle der onfeilbaarheid aanleiding gegeven tot nieuwe
polemieken. Verschillende vaders publiceerden geschriften om de leer (Hefele,
Honoriusquaestie § 68; v. Ketteler, Rauscher) of de opportuniteit (Dupanloup)
te bestrijden, die van de andere zijde beantwoord werden. In Frankrijk schreef
Gratry, bestreden door Mgr. Dechamps, tegen "l'infaillibilité absorbante", terwijl
een brief van Montalembert, eenige dagen voor zijn dood geschreven. een
pijnlijke verrassing veroorzaakte. Döllinger publiceerde onder den schuilnaam
Quirinus in de Allg. Zeitung hatelijke Briefe vom Römischen Concil, waartoe
Friedrich. prof. te München, theoloog van kard. von Hohenlohe, hem het
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materiaal leverde. Door een indiscretie werd ook een brief openbaar gemaakt
van Newman, die, persoonlijk aanhanger der onfeilbaarheid, de propaganda voor
de definitie inopportuun vond en deze toeschreef aan een "aJlressive and
insolent faction, a clique of Jesuïts, Redemptorists and Converts". De Paus ver~
maande tot kalmte in de polemieken, doch zond zijn gelukwenschen aan de
schrijvers, die de onfeilbaarheid verdedigden, aan geloovigen, die adressen ten
gunste der onfeilbaarheid opstelden, wat door sommigen in strijd werd geacht
met de vrijheid van het concilie (Mourret, L'Eglise Contemporaine I, 561).

Den 13den Mei, in de 50ste algemeene vergadering, begon het
debat over het pauselijk primaat en de daarmee nauw samenhangende pauselijke onfeilbaarheid. 35 algemeene vergaderingen,
die uren duurden, zijn eraan besteed; ook daar buiten, in de
zittingen der geloofsdeputatie en in afzonderlijke bijeenkomsten. is
een rustelooze werkzaamheid ontplooid; talrijke redevoeringen zijn
gehouden, meesterlijk van vorm en inhoud. Ook Mgr. Schaepman
hield een imponeerende rede. De minderheid ontwikkelde zeer
uitvoerig haar bezwaren en moeilijkheden tegen de opportuniteit en
de leer: historische (de quaestie van P. Liberius en P. Honorius)
en dogmatische: dat de onfeilbaarheid niet uitdrukkelijk door de
H. Schrift en de traditie geleerd wordt, dat zij aan de bisschoppelijke macht te kort doet, dat algemeene concilies dan geen zin meer
hebben, dat moreele instemming der bisschoppen voor een definitie
(Gallicanisme) vereischt wordt. Men behoeft de acten slechts in
!e zien om er zich van te overtuigen, dat volle vrijheid van spreken
werd toegestaan. De meerderheid verdedigde haar standpunt, de
moeilijkheden werden weerlegd, de afzonderlijke uitdrukkingen en
woorden met groote scherpte omlijnd. Nadat verschillende
wijzigingen waren aangebracht, had in de 85ste algemeene ver~
gadering (13 Juli) de definitieve stemming plaats over het geheele
schema De Romano Pontifice, waaraan 601 vaders deelnamen.
451 stemden met placet, 62 met placet juxta modum (onder een
voorwaarde. die schriftelijk werd ingediend), 88 met non placet.
Alleen de laatsten waren tegen de definitie; in Januari had hun
aantal nog 140 bedragen. Van de 88 waren 24 Franschen (tegen
51. die met placet of placet juxta modum stemden), 25 uit Oosten~
rijk~Hongarije (tegen 10), 11 uit Duitschland (tegen 6), 9 uit
Noord~Amerika (tegen 36), 7 uit Italië (tegen 216), 5 uit
Engeland en Ierland (tegen 22), 7 van Oostersche ritussen (tegen
28). Uit Spanje, Portugal, Zuid~ en Midden~Amerika, Nederland,
België en Zwitserland stemde niemand tegen. De helft dergenen.
die stemden met placet juxta modum, wenschte een scherpere
formuleering tegen het Gallicanisme, waaraan de laatste algemeene
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vergadering gewijd werd. De minderheid wendde nog een laatste
poging aan: zij vroeg den Paus, uit het 3e hoofdstuk weg te laten
de uitdrukking .. plena potestas" , welke de Paus over de geheele
Kerk uitoefent, en in het 4e hoofdstuk van de toestemming der
bisschoppen bij een definitio ex cathedra gewag te maken; de Paus
kon daarop natuurlijk niet ingaan en liet alles aan het concilie over.
Reeds den 18en Juli zou de plechtige zitting plaats hebben, waarin
de leer over het primaat des Pausen en zijn onfeilbaarheid
gedefinieerd zou worden. Wat zou de minderheid nu doen?
Mgr. Haynald schijnt te hebben voorgesteld met non~placet te
stemmen en zich niet te onderwerpen, wat natuurlijk met afval van
de Kerk gelijk stond. Een ander voorstel vond meer ingang: men
zou gebruik maken van het door den Paus gegeven verlof en vóór
de zitting het concilie verlaten; dan was men wel niet van den
plicht van onderwerping ontslagen, doch behoefde niet met non~
placet of tegen zijn overtuiging met placet te stemmen. Zoo verlieten
55 vaders daags voor de dogma~verklaring de stad. Een telkens
door de minderheid herhaalde bewering was geweest, dat voor een
dogma~verklaring de moreele eenstemmigheid der bisschoppen
vereischt wordt. Zonder het te willen, maakten de vertrekkenden
het mogelijk, dat bijna numerieke eenstemmigheid bereikt werd.
Den 18en Juli had in de vierde openbare zitting de dogma~ver~
klaring plaats van het primaat en de onfeilbaarheid des Pausen
(Denz. 1821-1840) ... Met goedkeuring van het concilie leeren en
stellen wij vast, dat het een door God geopenbaard dogma is: dat
de Paus van Rome, als hij ex cathedra spreekt, d.w.z. als hij zijn
ambt van herder en leeraar aller Christenen uitoefenend, met zijn
hoogste apostolisch gezag een leerstûk over geloof of zeden als
door de geheele Kerk te houden vaststelt, door den goddelijken
bijstand hem in den H. Petrus beloofd, die onfeilbaarheid bezit,
waarmee de goddelijke Verlosser wilde, dat zijn Kerk voor het
vaststellen van de leer over geloof of zeden voorzien zou wezen;
.en dat derhalve dergelijke uitspraken van den Roomschen opper~
priester uit zich zelf, niet echter krachtens de instemming der Kerk,
onveranderlijk zijn. .. Van de 535 aanwezige vaders stemden allen
op twee na met placet. Den volgenden dag brak de Fransch~
Ouitsche oorlog uit; ook de hitte werd steeds meer ondragelijk. Zoo
verlieten de meeste vaders het concilie. Nog drie algemeene ver~
gaderingen werden gehouden, waarin over disciplinaire questies
gehandeld werd. Den 20sten Sept. werd Rome door de Piëmon~
teesche troepen ingenomen. De omstandigheden veroorloofden niet
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meer het Concilie voort te zetten, en den 20sten Oct. werd het
verdaagd.
Slechts een gering gedeelte van de zoo zorgvuldig voorbereide
schemata was afgehandeld, maar toch had het Concilie een
grootsche taak volbracht. Tegenover de dwalingen van den tijd
stond als een lichtbaak De Pide catholica: tegenover de staat~
kundige en maatschappelijke verdeeldheid en de steeds toenemende
verwarring der geesten het ééne en onfeilbare gezag des Pausen.
In zijn encycliek Ubi arcano van 23 Dec. 1922 sprak Pius XI zijn
verlangen uit het ontijdig geëindigde Vaticaansche concilie voort
te zetten: tot dusver wijst nog niets op een spoedige heropening.

§ 225. 1 De Oud-katholieke beweging
en daarmee samenhangende tendenzen.
De bezwaren tegen de opportuniteit zijn niet geheel ongegrond
gebleken. Alle bisschoppen hebben zich onderworpen, ofschoon
sommige (Hefele, Schwarzenberg, Haynald, Strossmayer) eerst na
eenige aarzeling. Afgescheiden echter hebben zich de Oud~
katholieken 2, (vertegenwoordigers der oude Kerk, tegenover de
roomsch~katholieke, die vooral door de onfeilbaarheidsverklaring
een ander karakter zou gekregen hebben).
a. Duitsch1and. Reeds begin Juli 1870 hadden 44 professoren
een door Döllinger geredigeerde verklaring onderteekend, dat zij
zich aan de besluiten van het concilie niet zouden onderwerpen.
27 Aug. werd een protest uitgevaardigd door 14 prof. (de priesters
Döllinger, Friedrich, Reusch, Langen, Knoodt, Baltzer, Reinkens,
Michelis, de leek v. Schulte, prof. van het recht te Bonn, bij wie
zich later anderen voegden, veelal uit intellectueele kringen). De
bisschoppen traden zeer tegemoetkomend op: toen Döllinger de
onderwerping bleef weigeren. werd hij geëxcommuniceerd (April
1871). In Sept. 1871 werd te München een congres gehouden, om
de organisatie van een eigen kerkgenootschap voor te bereiden.
1 V gI. voor § 225 en § 226 vooral K. A I g e r mis sen, Konfessionskunde,
Hannover 4 1930 (kath.), met uitvoerige literatuuropgaven, aan wien de getallen
meestal ontleend zijn. Van niet-kath. zijde: de series Kerk en secte; Redelijke
godsdienst, Baam 1907 vlg. ; L. K nap per t, Godsdienstig Nederland, Huis ter
Heide 1928 (met literatuur); H. Bak k e r, Kerkelijk leven in Nederland, Utrecht
1927; Stroomingen en sekten van onzen tijd, Utr. 21924. Alleen de schrijvers
in § 225 en § 226, achter wier naam (k) gevoegd is, zijn katholiek. - 2 J.
T r 0 x Ier, Die neuere Entwicklung des Altkatholizismus, 1908; L. Th. K. I
(k). - K. ZeI enk a, Der Altkatholizismus, 51924.
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Döllinger was er tegen, "altaar tegen altaar" te stellen en zich zoo
tot een sekte te stempelen; na de excommunicatie heeft hij zich van
de priesterlijke functies onthouden. In 1873 werd Reinkens door
22 priesters en 55 leeken tot eersten oud~katholieken bisschop
gekozen en door Mgr. Heykamp, b. van Deventer te Rotterdam
(geldig) gewijd; (zetel Bonn). In 1874 nam de eerste synode te
Bonn de kerkelijke organisatie aan: de hoogste macht berust bij de
synode, bestaande uit alle geestelijken en de leeken~afgevaardigden
der gemeenten; zij kiest den bisschop en vaardigt wetten uit. Door
de regeeringen van Pruisen, Baden en Hessen werd de oud~katho~
lieke kerk erkend en begunstigd, omdat zij in den Kulturkampf de
partij der regeering koos; zij ontving het medegebruik der kerken
en een evenredig aandeel in de kerkelijke goederen. In den tijd van
haar hoogsten bloei (1877) telde zij 53.640 zielen en 120 gemeenten
(bisdom te Bonn); thans nog een 20.000 zielen in 50 parochies. In het Duitsche Oud~katholicisme zijn sterke protestantsche in~
vloeden binnengedrongen.
b. Zwitserland. Slechts drie priesters onderwierpen zich niet aan
de conciliebesluiten : Prof. Herzog te Luzern en twee pastoors,
welke laatsten door Mgr. Lachat, b. van Bazel, geexcommuniceerd
werden. De regeeringen der 4 kantons, waarover het bisdom Bazel
zich uitstrekte, begonnen een vervolging; de bisschop werd met
geweld uit zijn woning verwijderd; 69 pastoors van de Berner
Jura werden uitgewezen ( 1873) en vervangen door 50 oud~
katholieke "staatspastoors", grootendeels minder gunstig bekende
buitenlanders; aan de universiteit te Bern werd een oud~kath.
faculteit opgericht. De eerste synode te Olten stichtte de eh ris t ~
kat h 0 li s c heK i r c h ede r S c h wei z ; Herzog werd tot
bisschop gekozen (1876) en door Mgr. Reinkens gewijd (zetel
Bern). De kerk telde in 1876 73.380 zielen en 55 parochies, thans
resp. 30.500 en 40.
c. Oostenrijk. De regeering beschouwde het concordaat met
Rome opgeheven, omdat door de onfeilbaarheid het karakter der
kath. Kerk veranderd zou zijn. De Oud~katholieken werden in 1877
wel erkend, doch niet gesteund. Zij kregen eerst meer aanhangers
sedert de "Los van Rome" beweging (1898). Thans bestaat er een
bisdom te W eenen voor Duitsch~Oostenrijk (12 geestelijken en
31.000 zielen, waarvan 23.000 in Weenen) en een te Warnsdorf
voor Tschechoslovakije (20.000 zielen met 12 geestelijken; niet te
verwarren met de Tschechoslovakische kerk, § 229, 6°.)
d. Ook in andere landen: Italië, Spanje, Portugal, Engeland,
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Armenië (4000 zielen) werden oud~katholieke kerken gesticht, die
weinig levensvatbaarheid hadden. De reeds in 1869 geexcommuni~
ceerde Carmeliet Hyacint Loyson, een beroemde predikant, die in
1872 huwde, werkte eerst zonder veel succes als oud~kath. pastoor
te Genève. In 1879 stichtte hij een eigen kerk, E g I i seC a t h o~
I i q u eGa lli c a n e, die in 1907 291 zielen telde en thans onder
de jurisdictie staat van de oud~kath. kerk van Utrecht, die echter
met Loyson alle relatie had verbroken.
e. Geldig gewijde bisschoppen en priesters hebben bovengenoemde
oud~kath. kerken ontvangen van het Nederlandsche Kerkgenoot~
schap der oud~bisschoppelijke clerezy 1 ( § 198, 5°). Het a.b.
Utrecht en de b. Haarlem en Deventer tellen thans 27 gemeenten
met ongeveer 11.000 zielen (seminarie te Amersfoort). De Ned.
Oud~kath. waren conservatiever dan de Duitsche en Oosten~
rijksche, bij wie protest. en modernistische tendenzen waren
doorgedrongen. Toch is in 1919 de synodale organisatie ingevoerd
en in 1922 de verplichting tot het celibaat opgeheven. De synode
is samengesteld uit de bisschoppen, den president en de prof.
van het seminarie, alle dienstdoende priesters en leeken~afge~
vaardigden (ook vrouwen) der gemeenten. In elke gemeente
kiezen de mannelijke en vrouwelijke meerderjarige leden één
afgevaardigde. Tot de bevoegdheid der synode behooren het
beheer en het toezicht met betrekking tot de goederen en het recht
van advies in alle geestelijke zaken.
In 1889 werd te Utrecht tusschen de 3 bisschoppen van Neder~
land, dien van Duitschland en dien van Zwitserland een overeen~
komst gesloten, waarbij zich later de Oud~kath. van Oostenrijk,
Tschechoslovakije, Frankrijk, de Mariavieten en de Poolsche en
Kroatische nationaal kerken aansloten. De Utrechtsche unie, wier
vertegenwoordiging de bisschopsconferentie is, heeft geen
jurisdictiemacht ; de kerken blijven zelfstandig, doch hebben zich
verplicht de leerstellingen van "de Utrechtsche verklaring van
1887" te aanvaarden. De tegenwoordige Oud~katholieken houden
vast aan "de leer der onverdeelde Kerk van de eerste 10 eeuwen",
doch verwerpen: het primaat en de onfeilbaarheid des Pausen, de
traditie als zelfstandige geloofsbron naast de H. Schrift, de
verplichting van het celibaat, het vasten, de biecht (deze is
facultatief), de aflaten, de heiligenvereering, de leer der trans~
1 § 198, 5°. J. Berends, De Oud-Katholieken, Baarn 1908. - P.
Goulmy, De Oud-Bisschoppelijke cleresie, Utr. 1910 (k). - D. Huurdeman, Het Jansenisme, Het Schild 5 (1923),65,124 (k).
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substantiatie. De H. Mis is een blijvende gedachtenis en een "op
aarde plaatshebbende wezenlijke vertegenwoordiging", geen
hernieuwing van het kruisoffer; zij is een gemeenschapsdienst
(geen privaatmissen ) en wordt in de landstaal gevierd. De
H. Communie kan onder een of twee gedaanten worden gegeven.
De Oud~kath. zoeken samenwerking met de Oostersche kerken.
de Anglicanen, de hoog~kerkelijke beweging in Duitschland
(§ 232, 233) enz.
Later hebben zich nog uit de oud-kath. beweging ontwikkeld of zijn er mee
in verbinding getreden:
f. De Poolsche nationale kerk. De in 1885 door Herzog tot priester gewijde
avonturier Vilatte had getracht de Poolsche gemeenten in de Ver. Staten tot een
nationale kerk te vereenigen. Meer succes had Kozlowski, in 1897 door Herzag
tot biSSchop gewijd. De Poolsche nationale kerk sloot zich in 1907 bij de
Utrechtsche overeenkomst aan en had in 1929 3 bisschoppen met omstr. 150.000
zielen. - Na den oorlog werd zij ook gevestigd in Polen, waar zij thans een
bisschop (Warschau) met omstr. 100.000 onderhoorigen telt. Zij stond aanvankelijk met de Mariavieten in een goede relatie, die later verbroken werd.
g. De Mariavieten 1 dankten hun ontstaan aan Felicia of Maria Kozlowska,
stichteres van een zusterscongregatie en een ascetisch-mystieke vereeniging van
wereldgeestelijken (1893), die in 1903 reeds 70 leden telde, onder wie vooral
Kowalski, kapelaan te Warschau, op den voorgrond trad. ZIJ stelden zich in
het bijzonder ten doel de vereering van Maria (Mariae vitam imitantur).
Spoedig kwam het tot excessen van dweepzucht, mysticisme en quietisme; de
stichteres kreeg openbaringen, deed voorspellingen en wonderen; door haar
volgelingen werd ze bijna op één lijn gesteld met de Moeder Gods; zonder
haar tusschenkomst zou niemand aan de zaligheid deelachtig kunnen worden.
Door den diocesaanbisschop gewaarschuwd, stelde Rome een onderzoek in,
waarna de vereeniging door een decreet der Indexcongregatie (1904) werd
veroordeeld. Kozlowska, Kowalski en een 40 priesters, die zich niet onderwierpen,
werden in 1906 geëxcommuniceerd en stichtten een eigen sekte, die door de
Russische regeering gesteund werd en zich aansloot bij de Utrechtsche overeenkomst. Kowalski werd door Mgr. Gul, a.b. van Utrecht, tot bisschop gewijq
(1909). Spoedig namen de excessen nog grooteren omvang aan. Tusschen de
priesters en zusters werden "mystieke" huwelijken gesloten en de daaruit geboren
kinderen zouden zonder erfzonde ontvangen zijn. In 1923 hief de oud-kath.
bisschopsconferentie te Bern de gemeenschap met de Mariavieten op, die nu
aansluiting zochten bij de Poolsche nationale kerk. Een opzienbarend crimineel
proces veroordeelde in 1928 Kowalski tot 4 jaar gevangenis; toch bleven nog
een 100.000 aanhangers hem trouw.
h. Na de ontbinding der Habsburgsche monarchie ontstond, evenals in
Bohemen, ook in Kroatië en Slovenië een nationale beweging, door de
Joegoslavische regeering gesteund, die pleitte voor viering der liturgie in de
moedertaal, opheffing van het celibaat, verkiezing van de pastoors door de
gemeente. De leiders werden geëxcommuniceerd, kozen in 1924 een bisschop
(zetel Agram) en stichtten de Kroatische nationale kerk, die zich bij de
Utrechtsche overeenkomst aansloot (1924). ZIJ telde in 1928 12 parochies met
41,460 zielen.
i. In het begin der 20ste eeuw waren ook in Engeland 9 kleine oud-kath.
gemeenten met 16 geestelijken, welke Arnold Mathew tot bisschop kozen, die
1 E. D r i es sen, De wijding van J. Kowalski tot bisschop der Mariavleten,
Utr. 1910 (k). - Het Schild 7, 128, 166; 10, 270.
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door Mgr. Gul tot bisschop gewijd werd (1908). Later bleek het, dat hij op
grond van vervalschte documenten tot de wijding was toegelaten, waarom hij
door de Oud-kath. verloochend werd.
j. Mathew wijdde eenige leden eener theosophische vereeniging tot priester
en een hunner, Willoughby, tot bisschop. Deze wijdde in 1916 James Wedgwood
tot bisschop, die de stichter is van
k. de Vrije katholieke kerk 1, bij welke ook de theosoof Leadbeater zich
aansloot, die door Wedgwood tot b. van Australië gewijd werd. Sedert 1925
stond de Vrije kath. kerk in relatie met de "Ster van het Oosten"; zij telde in
1928 12 bisschoppen, 160 priesters en 6 à 7000 leden (ook een bisschop en eenlge
gemeenten in ons land). De leer is een mengsel van theosophische mystiek met
katholieke liturgische elementen.

§ 226.

Het Protestantisme 2.
De niet-katholieke theologie in de 1ge eeuw.
1o. Duitschland3. Na het Ween er congres werden pogingen
aangewend om een Dttitsche prot. eenheidskerk te vormen; zij
leidden niet tot een resultaat en de landskerken bleven. Wel kwam
in verschillende kleinere staten (Nassau, Hessen. Baden. de
Beiersche Rijnpalts ) en gedeeltelijk in Pruisen ( door de be~
moeiingen van koning Fred. Willem 111. 1797-1840) tusschen de
Lutheranen en Gereformeerden een unie tot stand.
Deze stuitte echter. vooral in Pruisen, op veel tegenstand; men kon niet
tot overeenstemming komen omtrent de agenda (de liturgische orde der
godsdienstoefeningen) en de organisatie. De koning en de meeste Lutheranen
waren voor de episcopale, de Gereformeerden en onder hun invloed ook vele
Lutheranen voor de synodaal-presbyteriaansche kerkorde. Ten slotte kwam in
de 70er jaren in Pruisen en in verschillende andere staten de synodale kerkorde
tot stand, onder een (reeds vroeger) eenigszins gewijzigden vorm van
landsheerlijk-bestuur: de landsheer is niet meer als vorst van het land het hoofd
der kerk, doch heeft als het voornaamste lid der kerk de erfelijke waardigheid
van "summus episcopus".

De Duitsche theologie, waarin supranaturalisme en rationalisme
met elkander streden, heeft in de 1ge eeuw een grooten invloed
uitgeoefend op die van andere landen.
1 B. Wou ter s, De vrije katholieke kerk, Baarn 1916. J. Ver h a a r, De
moderne theosophische beweging, Hilv. 1931, blz. 155-234. - 2 Handbuch der
Kirchengeschichte IV. Die Neuzeit, 2 von H. S t e p h a n u. H. L e u b e, Tüb.
1931. - 3 R. Se e be r g, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrh., Lz. 31910. G. Fr ank, Gesch. der protest. Theologie IV, Lz. 1905. - F. Wie g a n d,
Gesch. des Dogmas im Protestantismus, 1929.
F. Kat ten bus c h,
Die deutsche evangelische Theologie seit Schleiermacher, Giessen 4 1924. G. Goyau, L'A1lemagne religieuse. Le protestantisme, P. 31901 (k). - J.
Kissling, Der deutsche Protestantismus 1817-1917,2 Bde Mr. 1917-18 (k).
- G. St e i n h a u sen, Deutsche Geistes- und KuIturgeschichte von 1870 bis
zur Gegenwart, 1931.
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Tijdens de Aufklärung was de groote massa, ook van het protestantsche volk,
aan het geloof trouw gebleven. Onder invloed van de romantiek, de teleurstelling
over de revolutie, de bevrijdingsoorlogen, het onbevredigende van het rationalisme
en idealisme op godsdienstig gebied, was, gelijk in andere landen, ook bij de
Protestanten de godsdienstige geest ontwaakt. Het ondogmatisch "religieus gevoel.
waarvan Schleiermacher de vertegenwoordiger was (§ 211, 4°), maakte echter
spoedig plaats voor een piëtistische Erweckung (1816; Neander, Tholuck),
waarop sedert 1817 (Klaus Harms) een krachtige terugkeer volgde tot de
luthersche orthodoxie, die gesteund werd door de regeering en in de 50er jaren
aan de universiteiten en bij de predikanten overheerschend was. Zij had zeer
bekwame woordvoerders (Hengstenberg ; de Erlanger Schule: Thomasius,
Hoffmann).
Ook het rationalisme der 18e eeuw was blijven voortleven (Paulus,
Wegscheider), doch onder invloed van Hegel ging het een nieuwe richting in,
die het Christendom als het resultaat van een historische ontwikkeling
beschouwde. D. Fr. Strauss 1 in zijn Leben 'esa (1835), consequent uit Hegel
voortredeneerend, meent, dat de menschwording der Idee in één persoon niet
mogelijk is en ontkent dus de godheid van Christus; de Evangeliën zijn niet
historisch, doch het product der onbewuste verbeelding der oude gemeenten,
mythen. De loochening der godheid" van Christus, in min of meer bedekten
vorm, was volstrekt niet nieuw, doch de brutale wijze, waarop Strauss het
deed, verwekte een geweldige beroering in protestantsche kringen. Bauer
ontkende het historisch bestaan van Christus en werd daarom als professor
afgezet (1842). De Tübinger school (Ferd. Baur, 1792-1860, Zeiler, Köstlin)
wUde meer positief dan Strauss het ontstaan van het Christendom verklaren en
verkreeg grooten invloed in de theologie: de Kerk ontwikkelt zich in de 2e eeuw
als een synthese van Joden~ en heidenchristendom (petrinisme en Paulinisme).
Van deze stelling uit (tendenz~kritiek) worden de bronnen van het Christendom
beoordeeld: de boeken van het N. T. zijn, enkele uitgezonderd, van den
na~apostolischen tijd. Een (onmogelijk) midden tusschen de orthodoxie en
de radicale rationalistische critiek zocht de zg. Vermittelungstheologie (Schweizer
t 1888; Rothe t 1867; Hase t 1890).
Na 1870 wordt een andere richting overheerschend. De speculatie komt op
den achtergrond om plaats te maken voor een historische beschouwingswijze.
De historische vakken (gesch. van het O. en N. T., van de oude Kerk, het
dogma) nemen een veel grootere ruimte in. Door een strenge scheiding van geloof
en wetenschap zocht men vrije baan te geven aan de historische kritiek, doch
:tegelijk het geloof te handhaven. De weg hiertoe is vooral gebaand door Albr.
Ritschl (1822-89) 2, die de lijn van Schleiermacher voortzette, doch in een meer
christelijken, lutherschen en historischen zin. Het doel van den godsdienst is, te
leeren de wereld op te vatten onder het gezichtspunt der goddelijke almacht,
welke opvatting aan de persoonlijkheid eigenwaarde tegenover de natuur en
zelfvervolmaking verleent en het .. rijk Gods" (de zedelijke gemeenschap der
menschen) bevordert. Dit wordt in hooge mate bereikt door het Christendom,
waarvan wij de waarheid niet kunnen bewijzen, doch dat wij moeten beleven
door ons te plaatsen in de christelijke gemeente, aan wie nog immer de liefde
Gods door Jesus gepredikt wordt en waarin Hij nog immer nieuw leven wekt.
De gemeente schenkt Hem evenveel vertrouwen als aan God; Hij is haar
..Heer, haar God". De bron van het geloof is dus niet als bij Schleiermacher
het religieuse bewustzijn, doch het evangelie van Jesus Christus; het christelijk
geweten vormt zich niet zelf zijn Christus, doch wordt gevormd door den
historischen Christus, die in de gemeente voortleeh. Zijn openbaring is te
vinden in .. de boeken van N. T. en nergens anders". Het geloof is geheel
1

2
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zelfstandig en staat los van alle metaphysiek; zijn grondslagen zijn niet bewij~
baar; het is van practischen aard en moet eenvoudig beleefd worden. zonder
naar de intellectueele waarheid ervan te vragen. Ritschl past de vooral door
Lotze (§ 212. 1°) ontwikkelde theorie van het onderscheid tusschen .. Seinsurteile"
en .. Werturteile" (verités en valeurs) op den godsdienst toe. Deze berust op
Werturteile; het Christendom is waar. in zoover het voor mij waarde heeft.
'Tusschen de practische kennis van het geloof en de theoretische kennis. het
religieuse kennen en het "Welterkennen" bestaat een principieel onderscheid.
Zoo scheen Ritschl het christelijk geloof buiten de aanvallen der critiek te
plaatsen en er een positieven inhoud aan te geven. doch spoedig bleek het
gevaarlijke van zijn princiep. om geloof en weten absoluut te scheiden. Zijn
volgelingen gingen veel verder. Hij was betrekkelijk conservatief in de exegese
en beschouwde het geheele N. T. als een trouwe weerspiegeling van de gedachten
van Jesus in het geweten der eerste geloovigen. En hij wilde. dat een aantal
christelijke waarheden. na nauwkeurig onderzoek vastgesteld. door de kerk aan
de geloovigen zou worden opgelegd. De critiek zijner volgelingen reduceerde
steeds meer de authentieke leer van Jesus. Deze is volgens hen door de gewijde
schrijvers omkleed met toevoegingen van rabbijnschen en Alexandrijnschen
oorsprong. waarvan zij ontdaan moet worden; de eschatologie en verschillende
sociale voorschriften. die op verouderde opvattingen berusten. hebben voor ons
geen waarde meer. Ook het geloof zelf is veranderlijk en volgt de ontwikkeling
van het leven; het aanvaardt niet alle opvattingen van vroegere geslachten.
Een theoloog kan het feit der godheid van Christus. de wonderen. de
verrijzenis. om theoretische redenen loochenen. doch aan deze ideeën een
practische. religieuse waarde hechten; het gaat er niet om. wat Christus in zich
is. doch wat Hij beteekent voor ieder van ons. De godsdienst heeft geen
algemeen geldende waarde. doch is een zuiver persoonlijk ..Erlebnis" .
Zonder een eigenlijke school te vormen. had Ritschl vele volgelingen. die aan
de theologische faculteiten de groote meerderheid vormden: op theologisch
gebied Kattenbusch. Wendt. Kafstan. Herrmann; op het gebied der H. Schrift
Wellhausen. Holtzmann. Jülicher; op theologisch gebied Fr. Loofs en A. Harnack
(1851-1930)1, een man van veelomvattende geleerdheid. met een schitterenden
stijl, vooral bekend door zijn Dogmengeschichte (het oud~christelijk dogma een
conceptie van den Griekschen geest op den bodem van het evangelie), zijn
studiën op het gebied van het N. T. (waar hij meer teruggaat tot de traditie;
het dateert grootendeels uit den tijd der Apostelen) en van de geschiedenis der
oude Kerk. In de 90er jaren kwam de godsdienstgeschiedkundige richting op,
die het Christendom als een natuurlijk product van de algemeene godsdienstige
ontwikkeling beschouwde en de elementen ervan in andere godsdiensten zocht:
naast de ontwikkeling der leer bestudeerde men ook de mystiek: P. de la Garde,
GunkeI. Bousset, vooral E. Troeltsch (1865-1923) 2.

Ritschl en zijn volgelingen meenden aanvankelijk met hun
theologie eenheid en vrede in het Protestantisme tot stand te
brengen: men behield de oude termen als door de christelijke
traditie geheiligd en ieder kon er de persoonlijke religieuse
waarden in neerleggen, die hij wilde. Doch spoedig bleek het, dat
de moderne theologen, die een openbaring niet aannamen, aan de
woorden: godheid van Christus, liefde Gods, Godsrijk, verrijzenis,
enz. een geheel anderen zin hechtten dan de orthodoxen en de
1 J. de G heli i n c k, La carrière scientifique de Harnack, R. H. E. 26 (1930),
962 (k). - 2 E. Spi e s s, Die Religionstheorie von E. Troeltsch, Pdb. 1927 (k).
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gewone geloovigen. Men sprak in dezelfde woorden een geheel
verschillende taal. Zoowel van orthodoxe als van radicale zijde
kwam verzet en sprak men van dubbelzinnigheid en onoprecht~
heid. De rechter zijde had bezwaar tegen de ongeloovige kritiek
en het hechten van een andere beteekenis aan de traditioneele
begrippen, de linker zijde tegen de accomodatie aan orthodoxe
uitdrukkingen, zonder den moed te hebben dUidelijk te zeggen, dat
men er iets anders mee bedoelde. Zoo vlamde telkens de strijd op
tusschen orthodoxen en modernen. Herhaaldelijk kwamen "Fälle"
voor, dat moderne predikanten om al te aperte loochening der
bovennatuurlijke waarheden werden afgezet (o.a. Jatho te Keulen,
1911 : Taub, te Dortmund, 1912), waartegen de moderne profes~
soren dan luide protesteerden, als werd de vrijheid van geweten
geschonden, totdat het kerkelijk bestuur niet meer krachtig durfde
op te treden. - Een ander gevolg was een vergaand relativisme
en historisme: de wetenschap beschouwt het Christendom op de
eerste plaats als een historisch verschijnsel en gaat na, hoe het
geworden is: voor de geloofsleer als zoodanig, haar positieven
inhoud, haar persoonlijk religieus element heeft men minder belang~
stelling. Tegen dit historisme in de theologie en in de geheele
cultuur ontstond sedert het begin der 20ste eeuw een steeds
krachtiger reactie (Troeltsch; § 233, 3°).
Vertegenwoordigers der conservatieve theol. waren Th. Zahn,
A. Hauck, R. Seeberg.
"Der zersplitterte und zersetzte Protestantismus fühlte sich im
grossen und ganzen als Einheit in seiner Abwehrstellung gegen
die römische Kirche" (Heussi, 415 : Gustav~Adolf~Verein :
Evangelischer Bund: Nippold: de afgevallen Jezuiet P. v. Hoens~
broeck, 1852-1923). - Veel heeft het Prot. gewerkt op charitatief
gebied en vooral op dat der buitenlandsche zending. - Sedert het
midden der vorige eeuw begon ten gevolge van de wijsbegeerte,
het materialisme en liberalisme een sterke .. Entkirchlichung" onder
de ontwikkelde leeken, later door het socialisme onder de lagere
klassen, die in de laatste jaren onrustbarende verhoudingen
aannam.
2°. In Oostemijk~HoDgarije genoten de Protestanten sedert JoseE n godsdienstvrijheid; in Hongarije hadden zij reeds eerder meer bewegingsvrijheid; sedert 1861
waren zij in geheel de monarchie gelijkberechtigd. Sedert 1898 werd een sterke
antikatholieke propaganda gevoerd, van Duitschland uit met geld en predikanten
gesteund, de Los-vo~Rom~Bewegung, die tot 1913 75.000 Katholieken voor het
Protestantisme zou hebben gewonnen; later keerden velen weer terug.
3°. In Zwitserland waren in het begin der 1ge eeuw de Protestanten (56 %
der bevolking) geheel van de regeeringen afhankelijk; het rationalisme was
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onder hen overheerschend. Omstr. 1810 vond in Genève onder invloed van het
Piëtisme en Methodisme een reveil plaats. dat zich afscheidde in een Eglise
libre. Sedert 1860 was de bevolking van Genève in meerderheid katholiek;
in 1907 werd er scheiding van kerk en staat ingevoerd. waardoor de Calvinisten
op een eigen kerkelijke organisatie en het opbrengen der kosten van den eeredienst
waren aangewezen. Tengevolge van het reveil werd ook in het kanton Waadt
(Lausanne) een Eglise libre opgericht onder leiding van Alex. Vinet
(1797-1847) ...den Schleiermacher van het Fransche Protestantisme". - Ook
in Duitsch~Zwitserland herleefde het Protestantisme; daar werd echter. evenals
in Fransch~Zwitserland. sedert de 30er jaren. de vrije richting steeds sterker.
4°. In Denemarken begon na de afkondiging der godsdienstvrijheid (1848)
van vrijzinnige zijde de strijd tegen de luthersche staatskerk. Een godsdienstige
hernieuwing. met katholieke Ideeën soms. ging uit van Nic. Grundtvig
(1783-1872). Sören Kierkegaard (1813-55) 1. een eenzame denker. voor wlen
in den laatsten tijd in Duitschland belangstel1ing ontstaan is. was pessimistisch;
hij vorderde een streng ascetisch Christendom. met letterlijke vervulling der
voorschriften van Christus. want kennis en leven moeten met elkaar in overeen~
stemming zijn; daarom bestrijdt hij de kerk. die de cultuur vergoddelijkt. Onder
invloed van Luther leert hij. dat men slechts langs den weg van lijden en
schuldbesef het Christendom kan beleven; anders is de Godmensch een paradox.
Door de vertwijfeling komt men tot vergiffenis der zonde.
In Noorwegen (tot 1905 met Zweden verbonden) ontstond een piëtistische
reactie tegen de Aufklärung (de boer Hauge. t 1824; C. Caspari. t 1892. prof.
te Christiania). Tegen het einde der 1ge eeuw brachten Björnson en Ibsen een
antigodsdienstige stemming onder de ontwikkelde klassen.
Sedert 1860 kwam in Zweden meer vrijheid voor de liberale richting. die
in de theologie overwegenden invloed verkreeg. Sedert 1914 stond Nathan
Söderblom (t 1931). een der voormannen op het gebied der nieuwere
godsdienstgeschiedenis. als a.b. van Upsala aan het hoofd der Zweedsche kerk.

5°. A. In Nederland 2 bestaan minstens 46 verschillende kerk~
genootschappen. waarvan de vroegere Gereformeerde kerk de
meeste volgelingen telt. In 1796 had zij opgehouden de bevoor~
rechte kerk te zijn. Aan zich zelf overgelaten. geschokt ook door
de Fransche overheersching. was zij niet in staat zich aan de
nieuwe verhoudingen aan te passen en zich te reorganiseeren.
Daarom nam koning Willem I deze taak ter hand en stelde een
algemeen reglement op (1816). waarbij de Ger. kerk. die zich
voortaan de Nederlandsche Hervormde Kerk noemde. practisch
geheel onder de macht van den koning kwam. Ofschoon dit in
strijd was met de Calvinistische kerkorde. werd het zonder verzet
aanvaard. door de meesten zelfs met instemming begroet.
Geleidelijk (1842. 1848. 1870) verkreeg zij echter volkomen
vrijheid en zelfstandigheid ten opzichte van den staat. In 1852
1 T. B 0 h li n. S. Kierkegaards Leben und Werke. 1925. E. Gei s mar.
Sören Kierkegaard. Göttingen 1929. - H. Die m. Philosophie u. Christentum
bei S. K.. Mn. 1929. - E. P rz y war a. Das Geheimnis Kierkegaardll.·Mn.
1929 (k). - M. Gierens. Neuere Kierkegaard~Bücher. Scholastik (1930).
404 (k). - 2 Reitsma~Lindeboom. - L. Knappert. Godsdienstig
Nederland.
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vaardigde de synode een nieuw algemeen reglement uit, volgens
hetwelk het recht van benoeming van ouderlingen en diakens en
de beroeping der predikanten berust bij de gemeente (sedert 1923
hebben ook de vrouwelijke ledematen actief, niet passief kies~
recht). Eenige gemeenten te samen vormen een classis (44); ieder
jaar heeft een Classikale vergadering plaats, bestaande uit alle
predikanten der classis en één ouderling van iedere gemeente. De
classikale vergadering kiest de provinciale kerkbesturen (10;
Brabant en Limburg zijn één) en deze benoemen voor drie jaar de
afgevaardigden voor de Algemeene synode, die bestaat uit
13 predikanten en 6 ouderlingen, jaarlijks in den Haag bijeenkomt
en de hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht
bezit. De synodale commissie, bestaande uit 9 door de synode
benoemde leden, vertegenwoordigt de kerk, wanneer de synode
niet vergadert.
Ook aan de Ned. Herv. kerk was de Aüfklärung niet voorbij
gegaan, zonder diepe sporen achter te laten. Uitdrukkelijke ont~
kenning van het bovennatuurlijke karakter van het Christendom
was in de 20er jaren nog zeldzaam, doch er heerschte in breede
kringen een liberale, min of meer rationalistische geest en nog
meer godsdienstige onverschilligheid, een te kort aan geestelijk
leven. De eerste reactie daartegen is het Reveil1 ( 1823), dat
verband houdt met de algemeene religieuse herleving van dien
tijd; voorbereid door Bilderdijk (t 1831), was de eerste groote
woordvoerder zijn bekeerling uit het Jodendom, Is. da Costa
( 1860); latere voormannen zijn o.a. Groen van Prinsterer 2 en
Heldring. Het Reveil was aanvankelijk meer een herleving van
het religieuse gevoel in piëtistischen geest en een front maken tegen
"den geest der eeuw" ; later, vooral in de 40er jaren, kreeg het als
bestrijding van de opkomende vrijzinnige richting een meer
confessioneel karakter: de orthodoxe Calvinistische leer hand~
haven tegenover de ondermijning of loochening van het boven~
natuurlijk karakter van het Christendom. Men streed welbewust,
wetende dat het ging om het wezen van het geloof.
De min of meer rationalistische geest openbaarde zich het eerst
in de theologie bij de z.g. Groninger richting (P. Hofstede de
1 G. B rom, Romantiek en Katholicisme in Nederland (k). G. Ge w in, In
den Reveilkring, Baarn 1920. - 2 P. Die pen hor s t, Groen van Prinsterer.
Kampen 1932. - J. B r u ins Slo t, Groen van Prinsterer bij het herstel der
hierarchie in de R. K. Kerk in Nederland. Amst. 1931. - F. Fok k e m a. De
godsdienstig-wijsgeerige begrippen van Groen van Prinsterer. Grypskerk 1907.
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Groot. prof. te Groningen: t 1886) 1. die een tijd lang zeer veel
aanhangers telde en den overgang vormde tot de moderne richting.
Zij beleed een humanistisch. alle volkeren en tijden omvattend Christendom;
hoofdzaak is het .. geloof des harten"; .. niet in een door Jesus voorgedragen
leer. maar in Hem zelven. in zijn zending. in zijn persoon. in zijn geschiedenis
is de waarheid te vinden". De resultaten van de moderne philosophie en critiek
wUde zij aanvaarden. doch tegelijk het gezag der H. Schrift en het boven~
natuurlijk karakter van het Christendom handhaven. zonder zich scherp af te
vragen. hoe dit mogelijk was. De crisis kwam. toen deze vraag wel gesteld
werd. in de 40er jaren. met het dieper doordringen van de Duitsche theologie
m ons land.

Daarmee kwam de moderne richting 2 op. die het
natuurlijk karakter van het Christendom ontkent.

boven~

De grondleggers van het modernisme zijn J. Scholten (1811-85). prof. te
Leiden en C. Opzoomer (1821-92). prof te Utrecht. Volgens Scholten hebben
noch de bijbel noch door de kerk opgelegde formulieren bindend gezag voor het
geloof. doch alleen .. het innerlijk getuigenis des H. Geestes". d. w. z. kennis.
menschelijk~redelijk inzicht. Niet als Spinoza van de idee. doch van de wereld
uitgaande. kwam hij tot monisme: God en de wereld is een. Daaruit volgt de
verwerping van het supranaturalisme en het wonder en een onvoorwaardelijk
determinisme. Jesus is een mensch. ..die den eersten stoot gegeven heeft tot
de wedergeboorte van het menschdom. die van het Christendom af dagteekent";
..de grootste heros op het gebied van den godsdienst". Scholten meent zijn
monisme te vinden bij Christus. Paulus. Augustinus en Calvijn; daarom is er
voor hem geen strijd tusschen geloof en wetenschap. - Opzoomer ging uit
van het empirisme; op grond der ervaring loochende hij het wonder en den
vrijen wU. Doch .. het godsdienstig gevoel getuigt even onmiddellijk van het
bestaan van God. als de zinnelijke waarneming getuigt van het bestaan der
wereld"; de godsdienst vult aan. waar de ervaring te kort schiet. Jesus is ..de
meest buitengewone. de schoonste. de verhevenste openbaring der menschelijke
natuur."
De Leidsche prof. Kuenen (t 1891) volgde bij de verklaring van het O. T.
de Tübinger school en kwam tot nog radicaler conclusies; Loman trok de
historische realiteit van Cliristus in twijfe1 3 • Hadden de modernen aanvankelijk
nog den bijbel en het Christendom in het middelpunt der prediking geplaatst.
onder invloed van de vergelijkende godsdienstwetenschap (een der grondleggers
is de Leidsche prof. C. TieIe. t 1902) begon men het religieuse element ook
der niet~christelijke godsdiensten te waardeeren. - De modernistische ideeën
werden vooral gepopulariseerd door de predikanten Busken Huet en Allard
Pierson 4. die echter later de kerk verlieten. wijl volgens hun meening daar voor
hun godsdienstige overtuiging geen plaats was.
Het modernisme beleefde zijn bloeitijdperk tusschen de jaren 1850--70; velen
1 P. Hof s t ede de G r oot. De Groninger godgeleerden in hun eigen~
aardigheid. Gron. 1855. - 2 J. Her der s c h e e. De Modern~godsdienstige
richting in Nederland. Amst. 1904. - T. C a n neg iet e r. De moderne richting.
Baarn 1908. - A. B rou we r. De moderne richting. Nijmegen 1912. - K.
Roe s sin g h. De moderne theologie in Nederland. hare voorbereiding en eerste
periode. Gron. 1914; Het modernisme in Nederland. Haarlem 1922. - 3 G. van
den Be r g h van E ij sin g a. Die holländische radikale Krltik des N. T .•
Jena 1912. - 4 K. Boersma. A. Pierson. een cultuur~historische studie. Amst.
1924.
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van de Groninger richting gingen er toe over, terwijl het bij de jonge predikanteu
veel aanhang vond. Er heerschte geestdrift: een nieuwe wereld scheen open
te gaan, doch de ontgoocheling volgde, toen men in plaats van afbreken, een
moderne theologie moest opbouwen. Wat moest men de geloovigen bieden in
de plaats van den God~mensch, dien men hun ontnomen had 1 Een zuiver
menschelijk Christendom kon de godsdienstige behoeften niet bevredigen. Daarom
bleef het modernisme, althans in de volkskerk, tot een kleine minderheid beperkt ;
onder invloed van de confessioneelen werden moderne predikanten zooveeJ
mogelijk geweerd. En evenmin wisten de moderne predikanten, zooals zij
gehoopt hadden, door aan den modernen geest te gemoet te komen, de
intellectueelen voor de kerk te behouden; het modernisme is integendeel mede
oorzaak geweest van de verregaande godsdienstige onverschilligheid en onkerke~
lijkheid der latere jaren.
Het modernisme werd bestreden door de Utrechtsche professoren Doedes
(t 1897) en van Oosterzee (t 1882), in den geest van de (latere) Ethischen
en door de Confessioneele Vereeniging (1862), die zich op het standpunt stelde
"dat op den duur kerkelijke gemeenschap ongeoorloofd is met hen, die het
bovennatuurlijke in het Christendom ontkennen".

De voornaamste richtingen of partijen in de tegenwoordige
N. H. Kerk 1 zijn: a. De Gereformeerde Bond tot verbreiding en
verdediging der waarheid in de N. H. (gereformeerde) Kerk (het
meest rechts). De aanhangers stellen de 5 Leerregels van Dordt
boven den milderen Heidelbergschen catechismus; zij brengen
vooral de leerstukken der uitverkiezing en verwerping, der weder~
geboorte en der absolute onmacht naar voren en leggen grooten
nadruk op de toepassing des heiIs, op .. het bevindelijk leven"
(preciesen, § 189, 2°); in de liturgie gebruiken zij geen gezangen,
doch alleen psalmen; b. Iets meer naar links staan de Confessio..
neelen. Zij gaan in de prediking meer uit van het genadeverbond
dan van de uitverkiezing, zijn vrijer in de liturgie, doch hechten
groote waarde aan de belijdenis, de leer, die vaststaat en door de
theologie bevestigd en verklaard moet worden. In opvatting staan
zij, evenals de Gereformeerde bond, niet ver van de Gereformeerden,
doch keuren afscheiding af. Dicht bij de Confessioneelen staan de
Kohlbruggianen. c. De groote middengroep vormen de Ethischen 2,
die het recht der critiek aanvaarden, doch haar tegelijk gebonden
achten aan de door God gegeven waarheid. Hun geestelijke vaders
zijn Dan. Chantepie de Ia Saussaye (t 1874) 3 en J. H. Gunning 4.
Het geloof heeft zijn verzekerdheid in zich zelf. D. Chantepie leerde, dat het
geloof wordt geput uit eigen levenservaring, uit die hooge empirie des geestes,
1 I s. V 0 gel s, De N. H. kerk bij den aanvang der XXe eeuw, Stud. 88
(1917), 396 (k). - H. Bar g e, De N. H. Kerk in haar tegenwoordigen toestand,
Baarn 1907. - 2 J. Va 1 e ton, De ethische richting, Baarn 1909.
3 H. B a v i n c k, De theologie van prof. dr. Dan. Chantepie de la Saussaye,
Leid. 1884. - A. Brouwer, Dan. Ch. de la Saussaye, Gron. 1905. 4 J. H. Gun n i n g J. Hz., Prof. Dr. J. H. Gunning, Leven en werken, 3 dl.,
Rotterdam 1923/24.
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waardoor bv. de verrijzenis des Heeren wordt waargenomen. terwijl dit toch
niet een historisch vast te stellen feit is; God geeft het te gelooven. Of zooals
een latere woordvoerder. prof. Valeton. het ethisch standpunt omschrijft: "De
absolute verzekerdheid omtrent de realiteit. afgezien van alle daarvan vroeger
of later gegeven of nog te geven voorstellingen. van hetgeen God den mensch
in Jesus Christus geschonken heeft. zijn openbaring. de verzoening in en door
hem. het leven. dat hij aangebracht heeft. Ik zou het ook kunnen omschrijven
als het poneeren van de absolute zelfstandigheid van het geloofsleven. als
hebbende zijn zekerheid alleen in zichzelf. Wij hebben de dingen die ik daar
noemde: openbaring. verzoening. leven met God. en wij hebben ze door het
geloof, afgezien van ons kennen er van, in den zin van meer of minder juist
verstandelijk kennen". - Onder de Ethischen is een rechtsche groep, die dicht
bij de orthodoxen. een linksche. die dicht bij de Modernen staat. - De niet
talrijke E van gel i s c hen. de geestelijke afstammelingen van de oude
Groninger school. staan dicht bij de links-ethischen.

d. De Modernen (Vrijzinnigen) zijn "volgens de rechterzijde
in de N. H. K. wat hun belijdenis betreft zóó ver afgeweken van
.. het eigenlijk fundament dier Kerk, Jezus Christus overgeleverd
om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging", dat zij
zich daardoor geestelijk hebben geplaatst buiten die Kerk"
(Knappert, 99).
Tegenover het eenzijdig intellectualisme van het oudere modernisme is sedert
de 90er jaren een reactie ontstaan: de "jongeren" of "mystieken". later de
"malcontenten". wilden meer de verlossing~ en verzoeningsgedachte op den
voorgrond plaatsen. De vereeniging van "Woodbrookers in Holland" (1908;
de Barchembeweging) 1 wil alle dogmatische en kerkelijke geschillen op zij
stellen om zich te vereenigen "in zedelijken ernst en met oprecht verlangen naar
God". Andere modernen begonnen de taak van het Christendom te zien in de
sociale beweging en zochten een verbinding van Christendom en socialisme.
om dit laatste met godsdienstigen geest te doordringen (Religieus~Socialistisch
Verbond) 2. - Van het hedendaagsch Vrijzinnig Protestantisme geeft prof.
Lindeboom de volgende kenmerken aan: "een kritische houding tegenover de
traditioneele waardeering van Kerk en Bijbel als goddelijk gegeven en met
absoluut gezag bekleed. wat meebrengt een ontkennen der geldigheid van de
autoriteit der christelijke gezagscultuur ; een uitbreiding van het begrip open~
baring buiten de grenzen der Schrift. zoodat die openbaring ook - om niet te
zeggen in overwegende mate - wordt afgelezen uit natuur en schepping.
wereldgebeuren, menschenleven en menschenwerk; een nadruk leggen op de
zedelijke en godsdienstige autonomie van den mensch. tredend naast. en voor een
deel in de plaats van de oude. traditioneele heteronomie; een als geoorloofd
aanvaarde saecularisatie. verwereldlijking - tevens kerkelijke ontvoogding.
emancipatie - van vele levensgebieden. die elders en te voren worden en werden
beschouwd als alleen en uitsluitend onder kerkelijke bedeeling te staan; een
principieele en vérgaande verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden; een
wetenschappelijk onderzoek. dat geen halt houdt voor kerkelijke of traditioneel~
religieuse verbodsbepalingen" (Gesch. van het vrijzinnig Protest.. 9).

Reeds bijna honderd jaar lang hebben deze soms lijnrecht
tegenover elkander staande richtingen, die alle in de N. H. K.
1 De Barchem~beweging. Huis ter Heide 1927. 2 I s. V
kerk en de S. D. A. P .• Stud. 92 (1919). 276 (k).
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geduld werden, een voortdurend en strijd veroorzaakt, welke met
het modernisme velen van de kerk vervreemd heeft. 1 De synode,
die alle richtingen in de kerk wilde houden, heeft immer stelsel~
matig bindende uitspraken in zake de leer vermeden en liet bijna
alles aan de predikanten over. Reeds in 1842 gaf zij van de ver~
klaring of belofte, die de candidaten voor den heiligen dienst
moesten afleggen, een breeden uitleg, totdat ook in 1880 in art. 39
van het reglement op het godsdienstonderwijs, dat de vragen
bevat, welke den te bevestigen lidmaten worden voorgelegd, de
woorden ingevoegd werden, dat men de belijdenis aanvaardt,
"althans wat betreft den geest en de hoofdzaak". Van con~
fessioneele zijde is er onophoudelijk voor gewerkt deze woorden
te schrappen, wat de synode tot dusver immer verworpen heeft,
soms met een zeer kleine meerderheid. Het is de eeuwige tragiek
van het vrije onderzoek, dat het op den duur geen eenheid, geen
kerk met een vaststaande leer, kan vormen. Want wat is ten slotte
de maatstaf der ware leer? "De formulieren van eenigheid? Maar
ze zijn niet "aus einem Gusz", en, hoe eerbiedwaardig ook door
ouderdom en inhoud, toch zeker niet het meest geschikt om als
maatstaven te dienen voor een godsdienstig leven, dat in de drie~
honderdvijftig jaren, na hun ontstaan verloopen, niet onveranderd
is gebleven. Trouwens, de calvinistische opvatting laat in laatste
instantie beroep toe op Gods Woord. Maar wat is precies "Gods
Woord"? Wie zal het uitleggen, zoo daar geen onfeilbaar pause~
lijk gezag is 1" (Lindeboom, Reorganisatiepogingen, 12).
Tot de N. H. K. behooren ook 16 Waalsche gemeenten, welke
haar eigen bestuur hebben in de Waalsche commissie, benevens
een Engelsche presbyteriaansche gemeente te Amsterdam en een
Schotsche te Rotterdam.
B. Twee grootere orthodoxe groepen hebben zich afgescheiden
van de N. H. K., omdat deze vrijzinnige richtingen duldde en niets
deed om het modernisme te keeren en de belijdenis te handhaven.
Ds. de Cock 2 te Ulrum (Gr.) wekte een gereformeerde herleving
in zijn omgeving; hij brandmerkte de liberale predikanten als
"wolven in de schaapskooi van Christus en vijanden van Gods
volk" en doopte kinderen uit een naburige gemeente, waar een
liberale predikant stond. Daarom werd hij geschorst en afgezet
1 C. L i n g b eek, Schets van de gesch. der reorganisatiebeweging in de
N. H. K., Wagen. 1925. - J. L i n d e b oom, Reorganisatiepogingen in de
Ned. H. Kerk, Assen 1930. - 2 M. Noor d t z ij, Hendrik de Cock, Kampen
1911. - J. Rullmann, De Afscheiding, Amst. 21916. - K. Fernhout,
De Christelljke Gereformeerde Kerk, Baarn 1912.
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(1834). Toen hij voortging met preeken, werd hij tot boete en
3 maanden gevangenschap veroordeeld. Met eenige geest~
verwanten scheidde hij zich nu af van de N. H. K. en vormde de
Christelijke Gereformeerde Kerk, die eerst in 1870 erkend werd.
Zij had toen 107.000 leden met 310 gemeenten en een theologische
school te Kampen.
Na de afscheiding bleven nog vele ontevreden orthodoxen in
de kerk; zij werden na 1852 vooral door Groen van Prinsterer
vereenigd; later werd hun leider de geniale Dr. Abr. Kuyper
(1837-1920)1, predikant te Utrecht en te Amsterdam, theoloog,
redenaar, journalist, volksleider, krachtig bewindsman. Hij is de
schepper van het neo~Calvinisme, die de eenige redding van kerk
en volk zag in den terugkeer tot Dordt en zich tot levenstaak
gesteld had het godsdienstig en burgerlijk leven door den geest
van het Calvinisme te bezielen, "alles dienstbaar te maken aan de
heerschappij van koning Jezus". In 1878 stichtte hij de (politieke)
anti~revolutionnaire partij. De hoogeronderwijswet van 1876
schrapte aan de theologische faculteiten der universiteiten de
dogmatiek en de ambtelijke vakken; er mochten aan iedere
universiteit twee kerkelijke hoogleeraren voor deze vakken
benoemd worden, waarvoor de synode echter uitsluitend aan~
hangers der moderne en Groninger richting benoemde. Kuyper
stichtte nu in 1880 te Amsterdam de Vrije universiteit op
gereformeerden grondslag, waaraan hij zelf hoogleeraar werd en
fel bestookte hij de "verderfelijke Synodale hierarchie", die het
modernisme bevorderde. De stemming werd zeer geprikkeld; de
synode weigerde leerlingen der Vrije univ. als predikanten toe te
laten en Kuyper stuurde aan op verbreking van het verband met de
N. H. K., met behoud echter van een evenredig aandeel in de kerke~
lijke gebouwen en fondsen. Dit laatste wilde de synode voorkomen;
het classicaal bestuur schorste 4 Jan. 1886 Kuyper en zijn aan~
hangers onder de Amsterdamsche predikanten en kerkeraadsleden.
Zij gingen nu in "doleantie", wilden de "treurende" kerk zijn, die
zich niet afscheidt, doch zich naast de oude kerk plaatst, tot deze weer
gereformeerd is. Doch spoedig maakten 200 gemeenten zich los
van een kerkverband, "dat driemaal en nog eens driemaal door
den Heere der Heirscharen vervloekt is" en trokken "uit het
1 W. Win c keI, Leven en arbeid van Dr. A. K., Amst. 1920. P.
Diepenhorst, Dr. A. K., Haarlem 1931. - A. Kuyper, Tractaat van
de Reformatie der Kerken, Amst. 1884. - J. RuIl man n, De strijd voor kerk~
herstel, Amst. 1915; De doleantie in de N. H. Kerk der 1ge eeuw, Kampen
81929. - K. Fernhout, De gereformeerde kerken in Nederland, Baarn 1912.
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diensthuis van Egypte"; zij noemden zich: Nederduitsche Gerefor~
meerde Kerken. De rechtbank erkende niet de onvoorwaardelijke
zelfstandigheid der afzonderlijke gemeenten; de kerken en fondsen
kwamen dus niet aan de afgescheiden gemeenten, doch bleven aan
de N. H. K. behooren. In 1892 vereenigden zich de Christelijke
Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken
onder den naam van Gereformeerde Kerken (700 gemeenten):
alleen een klein deel van de eerste sloot zich niet aan en bleef een
eigen kerk vormen onder den naam van Christelijke Gereformeerde
Kerk.
In 1926 werd Ds. Geelkerken, pred. der Ger. Kerken te
Amsterdam, uit zijn ambt ontzet wegens te vrijen uitleg van
Gen. 1-111; 13 kerken scheidden zich toen af en vereenigden
zich in de "Nederlandsche Gereformeerde Kerken".
Met bewonderenswaardig en oHergeest en ijver hebben de
Gereformeerden, grootendeels "kleine luyden", kerken en scholen
opgericht en gewerkt op charitatief, sociaal en zendingsgebied.
c. Ook in de Evangelisch~Luthersche Kerk werd het rationa~
lisme geduld en nam het steeds toe. Daarom scheidden de
orthodoxen zich in 1791 af en vormden sedert 1833 een eigen
kerkgenootschap: de Hersteld~Luthersche kerk. - In de Remonstrantsche en in de Doopsgezinde Broederschap heerscht groote
vrijheid van leer.
Volgens de volkstelling van 1920 bedraagt op een bevolking van
6.865.314 zielen het aantal leden der R. K. Kerk 2.444.583, der
N. H. K. 2.826.633, der Gereformeerde Kerken 571.834, der
Christelijk Gereformeerde Kerk 49.908, der Evang. Luthersche
Kerk 87.396, der Hersteld Evang. Luth. Kerk 15.120 (12000 te
Amsterdam), der Doopsgezinde broederschap 67.769, der Remon~
strantsche broederschap 31.215. Verder behooren 101.479 tot ver~
schillende sèkten, 115.222 tot den Israëlitischen godsdienst, terwijl
533.714 zich opgaven als tot geen kerkgenootschap te behooren.
Vijandig tegenover den godsdienst als zoodanig stonden MuIta~
tuli, van Vloten, later De Dageraad en dikwijls het socialisme. 1
6°. Frankrijk. 2 De positie der Gereformeerde en Luthersche
kerk in Frankrijk werd door Napoleon in organieke artikelen
1 O. Noor den bos, Het Atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw,
Rotterdam 1931. - P. Kas tee I, Atheisme in Nederland, Het Schild 13,
(1931) 151. 2W. Lütge, Religion und Dogma. Ein Jahrh. innerer
Entwicklung im französischem Protestantismus, 1913. - A. L e cl è re, Pragmatisme, Modernisme, Protestantisme, P. 1909. - W. M 0 n 0 d, Du Protestantisme.
P. 1928.
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( 1802) geregeld: de geestelijken werden door den staat bezoldigd.
De scheidingswet van 1905, waardoor zij de finantieele onder..
steuning van den staat verloren, bracht groote moeilijkheden: doch
zij werden door de regeering dikwijls begunstigd, daar zij de
associations cultuelles aannamen (waartegen A. Kuyper protesteerde). - Het aantal Protest. bedraagt in Frankrijk thans ongeveer een millioen: 600.000 Calvinisten, 280.000 Lutheranen (meest
in den Elzas en de streek van Montbéliard). - Ondanks hun
betrekkelijk gering aantal hebben de Protest. een vrij grooten
intellectueel en invloed uitgeoefend.
Vooral in de Gereformeerde kerk drong sedert het midden der
1ge eeuw de moderne geest binnen: op de synode van 1872 openbaarde zich een onherstelbare breuk tusschen den rechter- en
linkervleugel, orthodoxen en liberalen.
De orthodoxie werd verdedigd door Adolphe Monod (t 1856),
Guizot, later door E. Doumergue. De negatieve critiek werd
beoefend door E. Reuss (t 1891), Colani e.a.: een positieve
opbouw in den geest van het modernisme werd beproefd door de
zg. Parijsche school: E. Ménégoz (1838-1921), Alb. Réville
(t 1906), Jean Réville en vooral door Aug. Sabatier (1839-1901:
Exquisse d'une philosophie de la religion d'après la psychologie et
1'histoire (1897): Les religions de l'autorité et la religion d' esprit;
1904:) .
Zijn fidei~symbolisme is een persoonlijke bewerking van de gegevens der
Duitsche school, van Schleiermacher en Ritschl. Het Katholicisme en orthodoxe
Protestantisme zien in het Christendom slechts goddelijke, het rationalisme slechts
menschelijke elementen; Sabatier wU het juiste midden houden. Scherp bestrijdt
hij het rationalisme; het Christendom bevat eeuwige en goddelijke elementen,
die echter in menschelijke, historische vormen gekleed zijn, welke gelijk alle
natuurlijke verschijnselen aan ontwikkeling en verandering onderheVig zijn.
Het fundament van den godsdienst is onze behoefte aan het goddelijke, "la
puissance mystérieuse dont elle sent qu'elle dépend et que dépend sa destinée".
De openbaring bestaat in "la création, l'épuration et la clarté progressive de la
conscienee de Dieu dans l'homme et dans l'humanité"; het wezen van het
Christendom "dans une expérience religieuse, dans une révélation intime de
Dieu qui s'est faite pour la première fois dans l'äme de Jésus de Nazareth,
mais qui se vérifie et se répète, moins lumineuse sans doute, mais non
méconnaissable dans l'äme de tous ses vrais disciples". Jesus "se sentait avec
Dieu dans une relation filiale et U sentait Dieu dans une relation patemelle
avec lui". De Christenen, die in den geest van Jezus doordringen, "sentent que
leur besoin religieux est entièrement satisfait. que Dieu est entré avec eux et
qu'Us sont entrés avec lui en une relation si intime et si heureuse qu'au~
dessus d'elle et au delà .. ,. non seulement Us n'imaginent rien. mais encore ils
ne désirent rien". Verschillend van deze religieuse gevoelens zijn de theologische
verklaringen. de dogma's; het zijn beelden. symbolen van het goddelijke. waar..
door dit echter nooit volkomen kan worden uitgedrukt; een beeld geeft slechts
één zijde van de werkelijkheid weer. Daarom zijn de dogma's onderworpen "à
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Ia loi de transformation qui régit toutes les manifestations de Ia vie et Ia
pensée humaine".

Schoon van huis uit niet protestant, oefende toch invloed uit op het liberale
Protestantisme Ernest ReDaD (1823-1892) 1, die onder invloed van het Duitsche
rationalisme op het seminarie, waar hij voor priester studeerde, zijn geloof
verloor; hij werd prof. aan het CoIlège de France, in 1863 om zijn Vie de Jésus
in deze functie gesuspendeerd, doch in 1871 weer hersteld. Zijn Vie de Jésus
(1863) vormt het eerste deel van een Histoire des origines du christianisme.
Steunend vooral op de Duitsche philosophie en de gegevens der Tübinger school,
wil hij den persoon van Jesus, door legenden en fantasie onkenbaar verminkt,
in zijn werkelijke gedaante herstellen; Hij is "Ie doux Galiléen", met een "délicieuse
théologie d'amour"; "I'homme qui a donné Ie plus beau code de vie parfaite",
die echter later als fanaticus opstaat tegen de bekrompen leiders van zijn volk
en een zelfgewilden dood sterft aan het kruis. Het boek vond helaas een groote
verspreiding, voor een deel te danken aan den dichterlijken stijl, gekleurd door
een vage religieusiteit. Renan is een scepticus en een epicurist, die in het
religieuse schoonheidssensatie zoekt.

7°. In Spanje werd het Protestantisme sedert 1868 geduld: de
protest. propaganda (van uit Gibraltar) had er echter weinig
succes.
8°. In Italië waren vóór 1848 bijna geen Protest., behalve in
Piëmont, waar de Waldenzen in de Alpenlanden stand gehouden
hadden. In 1848 verkregen zij in Sardinië godsdienstvrijheid, die
successievelijk tot geheel het koninkrijk Italië werd uitgestrekt,
zoodat zij zich, evenals de Engelsche en Amerikaansche Metho~
disten en Baptisten, over geheel het land verspreidden. Ook in
Rome konden de Protestanten, gesteund door de regeering, sedert
1870 meerdere kerken bouwen. Vooral door hun scholen en finan~
tieele ondersteuning maakten zij propaganda en vrij talrijke,
ofschoon meer uiterlijke dan innerlijke bekeeringen. Volgens protest.
statistieken zou het aantal Protest. tusschen 1910-1930 van 60.000
tot 150.000 gestegen zijn.
9°. Engeland. A. De Anglicaansche staatskerk 2 erkent den
koning als "supreme head", doch met het verdwijnen der absolute
monarchie (1689) ging zijn macht grootendeels op het parlement
over. Behalve door de ministers en het parlement werd de konink~
lijke suprematie sedert 1832 uitgeoefend door den "privy council",
het hoogste hof van appèl in kerkelijke rechtsquaesties, bestaande
uit 7 leden, allen leeken, waarbij soms echter wel bisschoppen
E. Renard, Renan. Les étapes de sa pensée, P.1928 (k).-P.Lasserre,
2 A. He a d I a m, The church
of England, Lo. 1924. - Perry, History of the English Church lIl, Lo. 1890.
- Y. Brilioth, The Anglican Revival, 1925. - V. Storr, The development
of English Theology 1800----60, 1913. - A. Jan s sen s. Het hedendaagsch
Anglicanisme. I. Antw. 1930 (k). - E. Kr u y f. Het anglo-katholicisme. Baam
1907. - W. Carnegie. Anglicanism, Lo' 1926. - A. Roozen. Rondom het
Anglicanisme. Het Schild 9 (1927/28), 170. 201 (k).
1

La Jeunesse d'Emest Renan, 1-11, P. 1925. -
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geassumeerd worden. De bisschoppen worden benoemd door
den ministerpresident, die soms (als bv. Lloyd George) niet
eens lid van de staatskerk is. Op ongeregelde tijden heeft
sedert 1867 de Pan~Anglicaansche vergadering der bisschoppen
plaats (Lambeth Conference) , die echter slechts een raad~
gevende, geen beslissende stem heeft. - De Anglicaansche
kerk staat tusschen het Katholicisme en Protestantisme; met haar
hierarchie van bisschoppen en priesters, haar uiterlijke ceremonies en
sommige leerstukken staat zij meer aan de kath., met haar geloofs~
princiep (de bronnen van het geloof niet de H. Schrift alleen,
gelijk de Protest. leeren, maar H. Schrift en Kerkvaders, echter
niet verklaard door een onfeilbaar leergezag, doch practisch
volgens het vrije onderzoek) en verschillende leerstukken meer aan
de protest. zijde (§ 167). Een opvallende eigenschap van het
Anglicaansche geloof is zijn vaagheid (comprehensiveness), wat
vooral blijkt bij de 39 artikelen, die allerlei interpretaties toelaten.
In de staatskerk kan men drie partijen of richtingen onder~
scheiden: de High Church, Low Church en Broad Church Party,
die soms in elkaar loop en ; daarbuiten staan de moderates, die
tegenwoordig wel de meerderheid vormen en waartoe ook de
meeste bisschoppen behooren, die den vrede trachten te bewaren
en daarom meestal liever geen kleur bekennen. De richtingen zijn
mogelijk, omdat er practisch geen bindend gezag in geloofszaken
bestaat.
De High Church houdt vast aan de hierarchie, de apostolische opvolging der
bisschoppen en de genadewerking der sacramenten. In de High Church begon
in de 20er jaren de Oxfordbeweging, aanvankelijk Tractarianisme genoemd (§ 218).
Na de bekeering van Newman was haar leider de hoogstaande en geleerde
Oxforder prof. Pusey (t 1882, Puseyisme). De Puseyisten hielden vast aan de
Branch Theory en de via media; in tegenstelling met Newman, die steunde
op een levend onfeilbaar leergezag, beriepen zij zich op de oude Vaders, met
wier opvattingen de Angl. kerk naar hun meening overeenstemde. De beweging
had bij de Tractarians een meer doctrinair karakter; later ging zij een meer
practische richting in: hervorming van den eeredienst en verdieping van den
godsdienst. Zij nam vele kath. instellingen over (Ritualisme) en toonde toenadering tot de Kath. Kerk (Anglo-katholicisme). Altaren, kruisen, beelden,
kaarsen, wierook, wijwater, misgewaden, de elevatie onder de H. Mis, de aanroeping der H. Maagd en der heiligen, het bidden voor overledenen, vasten,
biecht werden ingevoerd, de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het
H. Sacrament en het offerkarakter der H. Mis erkend. Het celibaat kwam in
eere; talrijke kloosters werden opgericht voor mannelijke en vrouwelijke
regulieren, volgens eigen regels en in den geest van dien van S. Franciscus
en S. Benedictus (Caldey, welks leden in 1913 allen tot het katholicisme
overgingen; in 1927 waren er 50 Sisterhoods, met 1300 religieusen). Aanvankelijk werden de Ritualisten scherp bestreden door de andere partijen;
koningin Victoria en haar omgeving en vele bisschoppen waren hun niet gunstig
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gezind; tegen ritualistische geestelijken werden telkens processen aanhangig
gemaakt. als zouden zij tegen de wetten der staatskerk misdoen; velen werden
met geldboeten. sommigen zelfs met gevangenis gestraft. De beweging groeide
echter ondanks de verdrukking; in de 90er jaren werden de processen gestaakt.
Het Ritualisme werd geduld. doch had zijn doel niet bereikt: de kath. praktijken
in de geheele Ang!. kerk invoeren. - De leiders na Pusey waren Liddon. King.
Lord Halifax. Gore. b. v. Oxford. Tegenwoordig wordt het Ritualisme. dat
practisch samenvalt met de High Church Party. gevolgd door 3 à 4000 geestelijken (van de 18.000; elders wordt hun aantal hooger geschat. Janssens, 55). en
5 à 6 honderdduizend leeken. doch weinig bisschoppen. Het is vooral
georganiseerd in de English Church Union. De Protestanten trachten het tegen
te werken: protestantsche Trusts b.v. koopen zooveel mogelijk het recht op om
de parochiegeestelijken aan te stellen; zij hadden in 1929 bijna 800 beneficies in
handen, waartegenover slechts 2 Anglo-katholieke trusts staan met 89 beneficies
(Janssens, 28). - In latere jaren is vrij sterk een modernistische geest binnengedrongen. wat bij het vrije onderzoek niet te verwonderen valt.
De Oxfordbeweging heeft een zeer heilzame werking uitgeoefend. Voor velen
is zij de weg geweest naar de Moederkerk. doch ook in de Ang!. staatskerk zelf
heeft zij nieuw leven gewekt. - Talrijke katholieke elementen heeft zij ingevoerd.
doch de herziening van het Common prager book (§ 167. 4°) in meer ritualistischen zin werd in 1927 verworpen. Deze was uitgegaan van een in 1904
ingestelde Royal commission on disorders in the Church, om de eenheid en
vrede te herstellen, welke aan de convocations (vergaderingen van bisschoppen
en geestelijken) opdroeg wijzingen aan te brengen. Volgens de Anglo-katholieken
gaven deze niet genoeg, volgens de protestantsche richting gingen zij te ver;
de Angl. kerk in haar overgroote meerderheid echter was wel geneigd de
revisie te aanvaarden. De verwerping in het Lagerhuis (240 tegen 207 stemmen)
was ten slotte het werk der Schotsche Presbyterianen en protestantsche
Dissenters. - Zij heeft de herleving van de gothiek en de schilderkunst
bevorderd (de bekeerling Pugin. de gebrs. Brandon, Butterfield ), van de kerkelijke muziek (choral celebrations). van de hymnologie (Keble, Newman. Faber).
zeer verdienstelijk werk verricht op het gebied der oude kerkhistorie. patristiek.
liturgie-geschiedenis (tekst-uitgaven). - Van de Anglo-katholieken zijn ten
slotte de hereenigingspogingen met Rome uitgegaan (§ 233).
De Low Church omvat de meer protestantsche. vooral Calvinistische elementen
der staatskerk; zij staat dicht bij de Methodisten en andere Dissenters. Ook
bij dezen linkervleugel der staatskerk had, onder invloed van den methodistischen
••revival", in de tweede helft der 18e en in het begin der 1ge eeuw een
herleving plaats gevonden, de Evangelicalbeweging (o.a. W. Wilberforce, t 1833,
de groote bestrijder der slavernij). Teekenend is. dat Newman, Faber, Manning.
de drie later katholiek geworden zoons van Wilberforce, in de evangelicalbeweging zijn opgegroeid. De Low Church s~ond zeer vijandig tegenover de
Oxfordbeweging met haar "sacramentalisme". Zij telt tegenwoordig een 2000
geestelijken (Janssens, 157); haar volgelingen behooren meest tot den middenstand,
doch zij heeft vooral invloed door haar trusts. Haar groote positieve kracht
heeft zij verloren; zij neigt tot modernisme. Veel werkt zij op het gebied .der
buitenlandsche zending. dikwijls in verbinding met de Dissenters.
De Broad Chureh heeft zich ontwikkeld uit het latitudinarisme der 17e eeuw
en omvat de liberalen en modernisten, van wie verschillenden openlijk de
Godheid van Christus loochenen. Zij heeft niet veel aanhangers onder het volk
en de geestelijkheid (5 %); wel onder de theologieprofessoren van Oxford. De
voornaamste vertegenwoordigers waren: Coleridge (t 1834), Robertson (t 1853),
Kingsley (t 1875); tegenwoordig o.a. de bisschoppen Hensley Henson en
Bames en Dr. Inge. deken van S. Paul's (Londen).

B. Ten gevolge van de vrijheid en gelijkstelling werd het aantal
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Dissenters 1 in den loop der 1ge eeuw ongeveer even groot als dat
van de leden der staatskerk. Reeds in 1890 telde Engeland 210
verschillende godsdienstige genootschappen, wier aantal sedert
nog vermeerderd is. Bij de oudere Dissenters: Methodisten,
Baptisten, (C. Spurgeon, t 1892), Quakers, Unitariërs kwamen
nieuwe:
a. De Apostolischen of Irvingianen~. Onder invloed van de Fransche revolutie,
de Napoleontische oorlogen, het verval van het godsdienstig leven werd hier
en daar de verwachting levendig, dat Christus spoedig zou wederkeeren om het
wereldgericht te houden; men hoopte op teekenen en buitengewone gaven als
ten tijde der Apostelen; door den H. Geest zouden 12 Apostelen worden
opgewekt om de komst van Christus voor te bereiden. In 1822 stond de
Schotsche predikant E. Irving ( 1792-1834) te Londen als boeteprofeet op en
predikte met geweldige bezieling: "De rechter staat voor de deur"; 1864 zou
het jaar der voleinding zijn. Men verhaalde vreemde verschijnselen, die zich
zouden voordoen: genezingen, voorspellingen, spreken van talen. Geleidelijk
werden 12 apostelen beroepen, die door handoplegging den H. Geest meedeelden. De ambten der oud-christelijke gemeente (apostelen, propheten,
evangelisten, herders) werden weer ingesteld. Het aantal volgelingen bedroeg
in Engeland slechts enkele duizenden; doch in Duitschland sloten eenige priesters
uit het diocees Augsburg er zich bij aan (1840). Nu werden veel katholieke
leerstellingen en liturgische gebruiken overgenomen; de sekte nam den naam
aan van Kat h 0 li ek- apo s t 0 li s c heg e mee n t e. Zij telt tegenwoordig ongeveer 50.000 leden, meest in Duitschland (14 kleine gemeenten in
ons land); nog immer hoopt men op de spoedige komst des Heeren. - De
Kath. apost. gemeente dacht, dat de 12 apostelen slechts voor éénmaal geroepen
waren; in 1860 waren er 6 gestorven. De profeet Geyer te Berlijn en de
hulp-engel Schwartz te Hamburg waren van oordeel, dat de opengevallen
plaatsen moesten worden aangevuld, scheidden zich af en stichtten de N i e uwapo s tol i s c heg e mee n t e 3. Schwartz werkte vooral in ons land. Zijn
opvolger Krebs (1895-1905) gaf de sekte een grootere uitbreiding. In tegenstelling met de Katholiek-apostolischen hechten de Nieuw-apostolischen weinig
aan de katholieke liturgie en voeren zij een levendige propaganda over geheel
de wereld (tegenwoordig omstr. 350.000 à 400.000 leden, meest in Duitschland).
- De door Schwartz in ons land gestichte Her s tel d apo s tol i s c h e
Zen din g s gem een t e telt tegenwoordig 7 gemeenten met een 800 zielen:
zij erkende niet Krebs, wiens volgelingen hun gemeente noemden: Her s tel d
apostolische Zendingsgemeente in de eenheid der
apostelen.
b. De Darbysten (naar den predikant J. Darby, 1800-82; ook Plymouthbroeders) 4 verwerpen elke kerkelijke organisatie; iedereen, wien de H. Geest
het ingeeft, mag prediken en het "brood breken" (avondmaalviering); zij verwachten het Duizendjarig rijk en staan vijandig tegenover de wereldlijke cultuur
als werk van den booze. - Zij hebben ook buiten Engeland verschillende
gemeenten, doch hun aantal en invloed is niet groot; zij zijn in talrijke groepen
verdeeld.
P. Sc h e u r I e n, Die Sekten der Gegenwart, Stuttgart 31923.
J. Köhler, Het Irvingisme, Den Haag 1876. - J. Valeton, Het
lrvingisme, Baarn 1912. - 3 M. Hei m b u c her, Methodisten, Adventisten u.
Neuapostolische Gemeinde, Rgb. 31924 (k). - 4 J. Neatby, History of the
Plymout-brethem, Lo. ~ 1902. - J. Voo rh 0 e v e, Het zoogenaamde darbysme,
Baarn 1916.
1

~
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c. Het Leger des hei1s (Salvation army) 1 werd gesticht door den vroegeren
methodistischen predikant William Booth (1829-1912), een man van onult~
puttelijke energie en grooten zedelijken ernst. Tot bestrijding van den duivel,
d.w.z. de zonde, verzamelde hij te Londen (sedert 1861) een schaar godsdienstige
krijgers, met strenge organisatie en militaire namen (Booth generaal: officieren).
Hij werkte in den geest der oude Methodisten met plotselinge bekeeringen in
openbare bijeenkomsten, waarbij veel uiterlijk vertoon (muziek enz.) gemaakt
werd. De opwinding is "de sterkste aanval op den Satan". Het Leger des
Heils neemt de algemeene christelijke waarheden aan (H. Schrift, de Godheid
van Christus, hellestraffen): het wil interconfessioneel zijn en de leden kunnen
op zich tot iedere kerk behooren, doch practisch is het een eigen godsdienstige
gemeenschap geworden. Religieus gaat het niet diep: er wordt te veel op het
uiterlijk effect gewerkt: in methodistischen geest wordt meer de nadruk gelegd
op het zedelijk leven, de moraal, dan op de leer. Het werd over geheel de
wereld verspreid (1887 in Nederland) en heeft een grootsche en heilzame
werkzaamheid ontwikkeld, vooral op sociaal gebied (zorg voor werkeloozen,
ontslagen gevangenen, gevallen vrouwen: strijd tegen ontucht en alcoholisme).
Het telde in 1929 15.517 korpsen en voorposten, waarin 24.513 aangestelde
officieren en helpers en 105.034 vrijwilligers (plaatselijk) werkzaam zijn:
bovendien werken in het Leger des Heils 42.949 muzikanten en 61.265 zangers.

C. In Schotland hadden in de 18e eeuw reeds twee afscheidingen
plaats gevonden van de Staatskerk (Established Church) wegens
het leekenpatronaat : in 1843 volgde een nieuwe groote af~
scheiding. Ook Schotland beleefde een reveil: veel werd gedaan
voor de binnen~ en buitenlandsche zending. De meeste afge~
scheidenen vereenigden zich in de United Free Church of
Scotland (1900). De vrije kerken zoowel als de staatskerk hielden
vast aan de Calvinistische leer en organisatie.
10°. Ondanks de scheiding van kerk en staat en de sterke gewin~
zucht heerschte in de Vereenigde Staten 2 een krachtig godsdienstig
leven. Behalve in het Westen waren er weinig godsdienstloozen:
de godsdienst stond in achting: dikwijls werden openbare bid~
dagen gehouden: in de dagbladen werden de godsdienstige
gebeurtenissen besproken: de zondagsrust werd streng onder~
houden. In de eerste helft der 1ge eeuw kwamen periodiek groote
"revivals" voor, meest in de open lucht, die later afnamen. Karakteristiek is a. het groot aantal kerkgenootschappen (183 in
1916). Bijna alle zijn van Europeeschen oorsprong: alleen de
Mormonen, Spiritisten en Christian Scientisten zijn specifiek
1 The Salvation Army Year Book, Lo. 1929. Leerstellingen
van het Leger des Heils. Door den generaal, Amst. (z. j.). - Orders en
reglementen voor soldaten van het Leger des Heils, Amst. 61924. - W.
B oot h, In Darkest England and the Way Out, Lo. 1890. - G. Vee n s tra,
Het Leger des Heils. Baarn 1910. - P. C I ase n. Der Salutismus. 1913. H. Beg bie. The life of William Booth, 2 v. Lo. 1920.
2 W. M ü 11 e r, Das religiöse Leben in Amerika. 1911. A. K e 11 e r.
Dynamis. Formen und Kräfte des amerikanischen Protestantismus. 1912.
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Amerikaansch. Zij kunnen tot eenige hoofdgroepen worden terug~
gebracht; de versnippering wordt veroorzaakt door verschil in
leer (strenge of milde uitverkiezing. sympathie voor of antipathie
tegen hoogkerkelijke tendenzen. liberale of conservatieve theologie,
voor of tegen afschaffing der slavernij. die scheiding bracht onder
de Methodisten en Baptisten) of door invloeden van persoonlijken
of localen aard. Scherpe concurrentie heerscht niet zelden onder
de verschillende kerkgenootschappen, doch tegenover de nie~
protestantsche wereld vormen zij gewoonlijk een eenheidsfront.
b. Er is weinig belangstelling voor de theologie. Alles is gericht op
practische werkzaamheid. op activiteit, die een waarlijk grootsch
karakter heeft aangenomen en waarvoor ongehoorde sommen
geschonken worden: buitenlandsche missiën (ook veel scholen en
sociale inrichtingen), verspreiding van bijbels en godsdienstige
literatuur, jeugdwerk. Groot is ook de sociale werkzaamheid:
bestrijding van drankmisbruik, ontucht, slavernij. Op de openbare
scholen wordt geen godsdienstonderricht gegeven; daarom werden
uit particuliere middelen meer dan 100.000 zondagsscholen opge~
richt. In de 1ge eeuw werden de meeste colleges en universiteiten
(met theol. faculteiten) door kerkelijke genootschappen opgericht;
eerst tegen het einde der eeuw werden de staatsuniversiteiten
(zonder theol. faculteiten) talrijker. - Ondanks al deze activiteit,
ontbreekt vaak een dieper religieus leven. De actie is dikwijls te
uiterlijk; zij wordt niet zelden geschat naar het aantal uitgedeelde
bijbels en de besteede dollars. Dit geldt ook vo~r de missiën, waar
men zich dikwijls tevreden stelt met het doopsel. Wegens deze
uiterlijkheid en het ontbreken van een traditie mist Amerika de
diepe en veredelende christelijke cultuur. die op Europa een onuit~
wischbaar sfempel gedrukt heeft. c. De tendenz is ook in het
kerkelijk leven democratisch. De leeken, ook de vrouwen, nemen
er in overwegende mate aan deel; dit verhoogt hun ijver, belang~
stelling en vrijgevigheid, doch maakt de geestelijken en professoren
soms te veel van hen afhankelijk. De predikanten zijn meestal meer
mannen van de praktijk dan van theologische ontwikkeling. In
preeken worden dikwijls onderwerpen van socialen en politieken
aard behandeld.
De voornaamste kerkgenootschappen, gerangschikt volgens het aantal hunner
volgelingen. vormen:
a. De Methodisten. Naast de moederkerk. t heM e t h 0 dis t Epi s c 0 p a I
C h u r c h. staan een 20 kleinere genootschappen (o.a. the Met h 0 dis t
Protestant Church). Dicht bij de Methodisten staat de
Evangelical Association.
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b. De Baptisten. Zij ontleenen hun oorsprong aan den puriteinschen Engelschen
predikant Roger WilJiams, stichter van den staat Rhode Island (1631), die uit
Engeland baptistische ideeën had meegebracht. Zij hebben omstr. 11 milIioen
gedoopte leden, van wie 8!1. m. in de Vereenigde Staten, met kinderen omstr.
3 maal zooveel, met omstr. f6ó hoogere onderwijsinrichtingen (seminaries, colleges.
universiteiten; een schitterende, door John RockefelIer rijk bedeelde universiteit
te Chicago). In 1907 waren er 14 groepen; de hoofdgroep: Reg u I a r
B a p t i s t s is streng calvinistisch. - Naast hen staan andere groepen Doops~
gezjnden, die samenhangen met de oude Mennisten; het talrijkst zijn de
Dis c i pI e sof C h ris t (gesticht in 1823 door A1ex. en Thomas Campbell;
verwerping van belijdenissen: de Bijbel het eenige richtsnoer).
c. De Lutheranen (landverhuizers uit Scandinavië, de Oostzee-provincies,
Duitschland: streng dogmatisch en exclusief tegenover andere genootschappen).
d. De Presbyterianen; zij hielden streng vast aan de presbyteriale organisatie
en het Calvinisme der Westminstersynode; in 1902 werd echter de geloofsbelijdenis in vrijeren geest gewijzigd. e. De EpiscopaIisten. De Engelsche
staatskerk had ook volgelingen in Amerika, die zich in 1793 van de moederkerk
losmaakten en the Protestant Episcopal Church of the American
C h u r c h vormden. Zij telt vele leden onder de hoogere klassen, die haar
als ..de Kerk" beschouwen: veel heeft zij ook op het gebied der liefdadigheid
gewerkt. De hoog-kerkelijke richting verkreeg er de overhand. Uit protest
daartegen scheidde een deel der Low Church Party zich in 1873 af en
stichtte de Reformed Episcopal Church, die in 1908 slechts 74
gemeenten telde. f. De CongregationaHsten. die dicht bij de Presbyterianen staan:
zij zijn de geestelijke afstammelingen van de Pilgrim Fathers (§ 177, 5°): het
meest van alle protestantsche kerkgenootschappen hebben zij bijgedragen tot de
ontwikkeling van de cultuur en de theoI. wetenschap (vooruitstrevend;
Harvard College).
g. Van de kleinere genootschappen zijn te noemen: die der Q u a k ers,
Herrnhutters: de Reformed Protestant Dutch Church,
sedert 1867 Reformed Church in America (toen Engeland in 1664
Nieuw-Amsterdam (New Vork) bezette, hielden de 17 Nederl. gereformeerde
gemeenten aan haar leer en taal vast: later werden zij door Nederlanders
versterkt; in 1908 683 gemeenten en 117.000 leden): der Unit a r i ë r s en
eenige nieuwere. De vader der Adventisten 1 is de baptistische farmer Miller
(geb. 1782 te PittsEield), die omstreeks 1818 eerst uit Dan. 8, 14 meende te
kunnen vaststellen, dat de wederkomst (adventus) van Christus, om het
duizendjarig rijk te stichten, zou plaats hebben op 22 Maart 1844, daarna uit
Mt. 25, 5 op 22 October 1844. Zijn prediking maakte grooten opgang: en
ofschoon velen hem verlieten, toen hij in 1844, nadat er niets gebeurd was,
moest verklaren, zich in de berekening vergist te hebben, bleven anderen in
een spoedige komst des Heeren gelooven, vooral om de openbaringen van
..Zuster White", Er zijn verschillende groepen: de sterkste is die der
Z e ven d e - dag - A d ven ti s ten, die niet den Zondag, doch den Sabbath
als heiligen rustdag vieren. Deze laatsten maken een sterke propaganda (126
tijdschriften in 67 talen: vooral in Duitschland, waar in 1928 36.000 volwassen
leden waren; hoofdzetel Hamburg). Zij nemen de godheid van Christus aan;
de H. Schrift is geïnspireerd en eenige bron des geloofs: uit Apoc. 13 willen
zij bewijzen, dat de Paus de Antichrist is, omdat hij den zondag in plaats van
den sabbath invoerde. Hun succes berust niet zoo zeer op de prediking van
de spoedige komst des Heeren als op hun met rijke middelen ondersteunden
socialen arbeid (bevordering der hygiëne, Jltrijd tegen tabak en alcohol). - In
oorsprong verwant aan de Adventisten zijn de E r n s tig e b ij b e 11
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v 0 r s c her s 1, gesticht door den Pittsburger koopman Charles RusselI
(1852-1916). Steunend op een openbaring meende hij uit de H. Schrift het
begin van het duizendjarig rijk voor 1914 te kunnen vaststellen; later werden
andere datums gegeven. Door echt Amerikaansche propaganda vonden de meest
ongelooflijke fantasieën ingang; in 1927 waren er 88.000 leden; hiervan in de
Vereenigde Staten 31.000, in Duitschland 24.000. Vooral onder RusseIl's opvolger
Rutherford nam de sekte een materialistisch, anti-christelijk karakter aan. Het
tweede tijdvak, waarin wij thans leven, "staat onder de heerschappij van den
Satan", om de leer van de onsterfelijkheid der ziel (geen wezenlijk onderscheid
tusschen mensch en dier), de eeuwige straffen, de H. Drievuldigheid, de transsubstantiatie. - Omstr. 1906 ontstond in Californië de zg. Pin kst e rbe weg i n g 2, die zich over Noorwegen naar Duitschland en ons land verbreidde. In de vergaderingen wordt luid gebeden en heerscht groote opwinding;
dan zou de H. Geest neerdalen; verschillende aanwezigen vallen onder stuiptrekkingen ter aarde; schuldbelijdenissen klinken door de zaal en men begint
met tongen (in onbekende talen) te spreken.
.
h. De sekte der Mormonen 3 of Heiligen der laatste dagen (Latter Day
Saints) ontstond onder de onbeschaafde landverhuizers van het Westen. Hun
stichter, de "profeet" Joe Smith (1805-44), een erfelijk belaste, intellectueel
en moreel laagstaande landarbeider in den staat New Vork, met sterk sprekende
hallucinaties, ontving in 1823 een verschijning van den engel Moroni, die hem
meedeelde, dat hij geroepen was de kerk van Christus in deze laatste dagen
te herstellen; onder een rotsblok bij het dorp Mochester zou hij de gouden
tafelen met bijzondere openbaringen vinden. Den inhoud der gouden tafelen,
voor menschenoogen onzichtbaar, publiceerde hij in Het boek Mormon. een
fantastisch verhaal van de geschiedenis der oudste bewoners van Amerika,
afstammelingen van de 10 stammen van Israël, aan wie Christus na zijn
verrijzenis verscheen. Later volgden nieuwe openbaringen: Smith moest naar
Sion gaan, waar de Heer zou wederkomen; de polygamie is een heilig werk
(1843). Smith wist zijn bloedverwanten en eenige landverhuizers te winnen; zij
vormden een theocratisch-communistische gemeenschap, die door hard werken
tot economischen bloei kwam, wat haar uitbreiding sterk bevorderde. De
Mormonen werden echter door de bevolking vijandig behandeld en trokken steeds
verder naar het Westen, naar den staat Illinois. Smith werd in 1844 vermoord;
zijn opvolger Brigham Young (t 1877) voerde de geheeIe kolonie (12.000
menschen) onder ongehoorde ontberingen en moeilijkheden door woeste wildernissen naar het Groote zoutmeer (toen nog tot Mexico behoorende, sedert 1848
aan de Ver. Staten), waar zij hun nieuw Jerusalem stichtten, de H. Stad, Salt
Lake City; daar werd later de reusachtige en schitterende tempel van Moroni
gebouwd, waar Christus op den dag van het gericht zal tronen en oordeelen.
De omgeving werd van woestenij tot vruchtbaar land herschapen en werd in
1896 als de staat Utah door de Unie erkend. Het eerste tijdperk hunner geschiedenis is vol gruwelen: ruwheid, bloedwraak, polygamie; deze werd sedert
1882 door de Unie krachtig bestreden en is den laatsten tijd volgens hun verklaring afgeschaft. Doch over den staat hangt nog immer een zwoele sfeer
van zinnelijkheid. - Voor hun leer beroepen de Mormonen zich op de H. Schrift,
het Book of Mormon en The Book of Doctrine and Covenants. de samenvatting
1 Th. Pa ff rat h, Die Sekte der Ernsten Bibelforscher, Pdb. 1925 (k). F. Me ff e r t, Bibelforscher u. Bibelforschung über des Weltende, Fr. 21925 (k).
- A. R 0 0 zen, De sekte der Ernstige Bijbelonderzoekers, Het Schild 11
(1929/30), 156, 201 (k).
2 G. W u m k e s, De Pinksterbeweging, voornamelijk in Nederland, Amst.
1907. - 3 W. L i n n, The Story of the Mormons, N.Y. 21902. - J. van
Dellen, Het Mormonisme, Kampen 1911. - M. v. d. Valk, De profeet der
Mormonen. - P. Albers, De Mormonen, Stud. 99 (1923) 134 (k).
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van alle latere openbaringen. Onder christelijke formules wordt een grofzinnelijk
polytheïsme verkondigd; God is een mensch; een soort doopsel en avondmaal
worden gevierd. De Mormonen onthouden zich van tabak en alcohol. Zij zijn
zeer rijk en hebben daardoor invloed. Tegenwoordig tellen zij 700.000 aanhangers
met 3000 propagandisten in verschillende landen. In Duitschland was vóór de
revolutie de propaganda verboden; thans zijn daar 12.000 gedoopten.

i. Tenslotte is Amerika de bakermat geweest of een vruchtbare
bodem voor verschillende occultistische stroomingen. die nauwelijks
iets met Christendom gemeen hebben. doch in onzen tijd van
geestelijke onvoldaanheid. van zoeken zonder eenigen vasten gids.
velen hebben misleid.
De Christian Sdence Church 1 werd gesticht door Mary Baker. sedert haar
derde huwelijk Mrs. Eddy (t 1910). Zij leert het pantheïsme en een absoluut
Ipiritualisme en immaterialisme. God is een allesomvattende geest; stof. zonde en
dood bestaan niet en zijn slechts waanvoorstellingen; Jesus kwam in de wereld
om deze weg te nemen. Door bidden. wat geen smeekgebed mag zijn. doch
waarbij men alles uit het bewustzijn terugdringt, wat met het goddelijk wezen niet
overeenkomt. kan men alle ziekten genezen; door een dergelijk gebed zou ook
Jesus de zieken genezen hebben (Science and health, 1875; in honderdduizenden
exemplaren verspreid). Zij stichtte te Boston een Metaphysische faculteit, welke
thans 5000 leerlingen telt. die ..Moeder Eddy" als een heilige vereeren. Successen
bij zenuwzieken hebben de sekte zeer verbreid.
Sedert 1848 werd het Spiritisme 2 in een nieuweren vorm van Amerika uit
verspreid; twee jaar later telde Amerika reeds 30.000 mediums. die geloof
bleven vinden. al werd nog zoo dikwijls het bedrog ontmaskerd. Het leert.
soms in christelijke termen. dat de afgestorvenen voortleven en zich in een
stoffelijke gedaante (astraal lichaam) aan de levenden kunnen openbaren. De Theosophie 3 wU door onmiddellijk zien (niet door mediums. gelijk de
Spiritisten) God en de bovenzinnelijke dingen leeren kennen; zij werd van
oudsher in sommige christelijke kringen en in Indië beoefend.· De moderne vorm
is afkomstig van de Russin Helena Blavatsky (t 1891). die. beïnvloed door
Brahmanen en Boedhisten. in 1875 met kolonel Olcott de Theosophische
vereeniging stichtte. De richting is spiritualistisch en pantheïstisch; zij leert
zielsverhuizing (reïncarnatie) en streeft in haar radicalen vorm naar een
syncretistischen godsdienst ter vervanging van het Christendom. - De latere
groote propagandiste was Annie Besant. die echter buiten de Theosophische
vereeniging gesloten werd en met Leadheater (§ 225. k) te Benares in 1911 de
Orde der ster in het Oosten 4 stichtte. die in den Indiër Krishnamurti de incarnatie
ziet van den naderenden Christus. den grooten leeraar. (In 1928 werd een inter~
nationaal congres te Ommen gehouden. In 1929 werd de orde door Krishnamurti
1 H. Bouwman. Christian Sdence. Baarn 1918. A. Mayor. Mary
Baker Eddy et la sdence chrétienne. Neuchatel 1912. - J. Slotemaker de
B r u i n e. BUitenkerkelijke religie. Gron. 1919. - V. Wei s s. Die Heilslehre
der Christian Sdence. 1927. - 2 C. Ve s m e. Gesch. des Spiritismus. 3 Bde Lz.
1898-1900. - M. Be ver s I u i s. Spiritualisme en Spiritisme. Baarn 1909. N. d e Fr e mer y. Spiritistische levensbeschouwing. Bussum 1913. G.
Wis s e. Het Spiritisme. Kampen 1913. - 3 J. F u s s e ll. De Theosophische
beweging. Baarn 1910. - K. Meyer. De theosophie. Amst. 1913. - Slotemak e r de B r u i n e. - J. Ver h a a r, De moderne theosophische beweging,
Hilversum 1931 (k.). - 4 B. Wie I eng a, De Ster in het Oosten, Kampen
1917. - Slotemaker de Bruine. - J. Verhaar, De moderne theo~
sophische beweging. Rondom Krishnamurti, blz. 111-154.
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opgeheven. Verhaar. 142.) Door Annie Besant is beïnvloed Rudolf
Steiner (t 1925), die in Duitschland veel van zich liet spreken, de schepper
van de Anthroposophie 1 of Geisteswissenschaft, welke. overeenkomst vertoont
met de geheimleer van het gnosticisme der tweede eeuw. Zij ,is het bewust~
worden, het zien van verborgen dingen in een hoogere wereld, welke ligt
buiten zintuigelijke waarneming en verstandelijk oordeel, door hen, die de
gave der helderziendheid (hetzij langs den weg der reïncarnatie, hetzij door
kunstmatige training) in zich ontwikkeld hebben. Te Dornach (bij Basel) stichtte
hij een Freie Hochschule für Geisteswissenschaft. De leer is pantheïstisch; alles
is ontplooiing van den Algeest ; Christus, de laatste incarnatie, is de hoogste
openbaring Gods; zijn geest leeft in ons en werkt in de geheele wereld.
11 o. In Canada begonnen sedert de Engelsche overheersching de Protestanten
de Katholieken in aantal te overtreffen. In Midden- en Zuid-Amerika is ondanks
immigratie en propaganda het Protestantisme van betrekkelijk weinig beteekenis
gebleven.
DERDE HOOFDSTUK.

DE PONTIFICATEN VAN LEO XlIIt PlUS Xt
BENEDICTUS XVt PlUS XI (1878-1932).

§ 227. Stroomingen op geestelijk en maatschappelijk gebied.
De katholieke actie.
I. 10 • De voornaamste wijsgeerige richtingen 2 buiten de scholas~
tiek, die zich meestal ontwikkelden uit de stroomingen van het
voorafgaande tijdperk, zijn a. het idealisme: nieuw~Kantianisme,
nieuw~criticisme, phaenomenologie; b. het materialisme, dat een
meer wijsgeerigen vorm krijgt in het monisme; c. het positivisme,
dat zich veelal ontwikkelt tot pragmatisme, terwijl d. sedert het einde
der 1ge eeuw tot op onzen tijd toe een sterke anti~intellectualistische
zg. mystieke stemming heerscht. Men is overtuigd, dat de zinnelijke
ervaring en het verstand de waarheid niet kunnen kennen, omdat
het verstand de werkelijkheid niet weergeeft, doch deze volgens zijn
structuur omvormt. De werkelijkheid leeft en kan door het verstand
niet in een dood, onveranderlijk, uiterlijk begrip worden vastgelegd.
Om echter niet in een hopeloos scepticisme te verzinken, poogt
men door de andere, irrationeele vermogens de werkelijkheid te
benaderen: door het gevoel. den wil. het geloof. het instinct, door
een hoogere, onmiddellijke intuïtie, door de vitale werkzaamheid
1
R. S t e i n e r, Das Christentum als mystische Tatsache, Lz. - F.
Go g art e n, R. Steiners Geisteswissenschaft u. das Christentum, Stuttgart 1920.
- J. Ver h a a r, t.a.p. 260-344.
2 Vgl. vooral Kl i m keIl, 65 vlg. en § 212. F. Kie El. Kath. Welt.
anschauung u. modernes Denken, Rgb. 21922. - J. Hes sen, Die philos.
Strömungen der Gegenwart, 1922. - E. P r z y war a, Ringen der Gegenwart,
2 Bde Augsburg 1929.
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(die Tat, r action, r expérience vitale). Op religieus gebied uit zich
deze stemming in de modernistische theologie, de theosophie enz. Aan de meeste richtingen van den nieuwen tijd, vooral de pragma~
tische en anti~intellectualistische, is eigen een nieuwe opvatting van
de waarheid. Volgens de oude opvatting bestaat zij in de overeen~
stemming van ons verstand met de zaak; ook Kant erkende nog
algemeen geldige, eeuwige waarheden. Volgens de nieuwe opvatting
is de waarheid subjectief, afhankelijk van een bepaalden persoon;
zij is niet absoluut, doch relatief, aan wording, verandering en
ontwikkeling onderhevig als het leven zelf, niet transcendent, doch
immanent, niet theoretisch, doch practisch, niet statisch, doch dyna~
misch; de idee is slechts een symbool der realiteit. Met dit
relativisme hangt samen het zooveel verbreide historisme, dat slechts
de verschijnselen beschouwt, zonder tot het wezen der zaak, den
dieperen zin, door te dringen. - De philosophie is of optimistisch,
met een onbeperkt vertrouwen in de krachten der natuur en den
vooruitgang, of pessimistisch. Het pessimisme komt voort uit een
dubbele bron: als de mensch geen vrijen wil heeft, dan moet het
vele, niet te loochenen, kwade in de wereld toegeschreven worden
aan een princiep, dat in de wereld zelf gelegen is; als de wereld
door innerlijk noodzakelijke, immanente wetten geregeerd wordt.
stemt het hopeloos in een periode te leven, waarin een cultuur
volgens de uiterlijke teekenen haar ondergang tegemoet gaat. - Om
niet in nihilisme en anarchie te vervallen, worden telkens pogingen
aangewend onafhankelijk van God een moraal en sociologie 1 op te
bouwen, een leekenmoraal, die berust op aangeboren plichtsbesef,
eergevoel, menschenliefde, vaderlandsliefde, eigenbelang, het
algemeene nut. Het dalen der moraliteit is op zich alleen reeds een
bewijs, dat de zedenleer slechts in den godsdienst een vast funda~
ment heeft. Veelal ook heerscht een sceptisch amoralisme : het leven
is een schouwspel, waarvan de diepere beteekenis ons ontgaat;
laten wij het genieten en ons verder geen zorgen maken. "Coro~
nemus nos rosis; cras enim moriemur" (Sap. 2. 8.).
8. Als reactie tegen het materialisme kwam in de 60er jaren en vooral tegen
het einde der 1ge eeuw weer een idealistische richting op, die terugging tot Kant
(Nieuw~Kantianisme)2; zij is vooral vertegenwoordigd in de Marburger school
(H. Cohen, 1842-1918; P. Natorp, geb. 1854) en de Badensche school, (W.
Windelband, 1848---1915; H. Rickert, geb. 1863: het normatieve menschelljk
vermogen is het zedelijk bewustzijn; het denkt de idee als maatstaf en bepaalt

1 E. T a ver n ier, La morale et l'esprit laïque, P. 21903. M. B r i II a n t,
Les Sacristains de la Chapelle laïque, P. 1926. - J. C h a i x, De Renan à
Jacques Rivière. Dilettantisme et Ämoralisme, P. 1930. - 2 J. Hes sen. Die
Religionsphilosophie des Neukantianismus, Fr. 21924.
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de zedelijke waarde der menschelijke handelingen volgens haar overeenstemming
met deze. Het object der wijsbegeerte zijn de waarden, niet zooals zij door ons
gekend worden. doch voor zoover zij in zich zijn of gelden. Onder de waarden
neemt de godsdienst de eerste plaats in. Die Philosophie des Lebens, 21922).
Ook Hegel stijgt den laatsten tijd weer tot hoog aanzien. (Nieuw-Hegelianisme).
- Veel invloed had R. Eucken (1846-1926), die de moderne, zuiver uiterlijke
cultuur bestrijdt en het bestaan verdedigt van een hoogere. geestelijke wereld
(Geisteswelt), welke steunt op een absoluut, goddelijk wezen. Het Christendom
is de meest volmaakte der godsdiensten. doch het heeft geen bovennatuurlijk
karakter en kerk en dogma's behooren niet meer tot onzen tijd. - Veel opgang
maakte in den laatsten tijd de phaenomenologie (E. Husserl, geb. 1859, M. Scheler,
1874-1928) 1, die ook onder de Katholieken aanhangers vond en wier methode
bestaat niet in een mystieke intuïtie, doch in een onmiddellijk of middellijk abstract
begrijpen van het wezen in de verschijnselen (Wesensschau).
In Frankrijk 2 bleef het positivisme een grooten invloed uitoefenen, o.a. in de
sociologie van E. Durkheim (1858-1917), en het politieke systeem van Ch.
Maurras. Als reactie tegen het positivisme ontstond het neocriticisme, welks meest
invloedrijke vertegenwoordiger Ch. Renouvier (1815-1903) uitging van Kant,
doch van hem afwijkende princiepen ontwikkelde. Het verstand kan de waarheid
niet kennen; doch als persoon, als redelijk wezen, moet de mensch eenheid
brengen in zijn voorstellingen en strevingen; hij moet daarom zekerheid willen
hebben. Iedere stelling vordert dus een wilsakt om als waar bevestigd te
worden; onze zekerheid berust op geloofs- en gemoedsovertuiging, niet op de
klaarblijkelijkheid der waarheid. Voor de moraal geldt de kategorische
imperatief: de redelijke en vrije mensch erkent noodzakelijk, wat hij moet
realiseeren. Daar allen dit echter niet inderdaad doen, moet de staat wetten
maken om desnoods te dwingen. God moet gedacht worden als het geweten der
wereld. - Renouvier stond zeer vijandig tegenover het Katholicisme, dat den
mensch subordineert aan een doel buiten hem zelf. Zijn ideeën hebben sterk
het antigodsdienstige "laïcisme" der Derde republiek en de "morale indépendante"
beïnvloed. - Ook de godsdienstphilosophie van A. Sabatier was mede van
Kant afhankelijk (§ 226, 6°).
In Engeland werd het idealisme vertegenwoordigd o.a. door A. Balfour
(1848-1926), in Italië 3 door C. Cantoni (1840-1906), B. Croce (geb. 1866;
G. GentiIe, geb. 1875; nieuw-Hegelianisme); in ons land door G. Heymans
(1857-1930; psychomonisme van Fechner) en G. Bolland (t 1922; nieuwHegelianisme) .
b. Het materialisme in een meer verfijnden vorm werd gepopulariseerd door
E. Haeckel (1834-1919; Die Welträtsel, 1899). Onder zijn voorzitterschap werd
in 1911 te Hamburg de sterk antichristelijke internationale M 0 nis ten bon d 4
opgericht, om de monistische wereldbeschouwing te propageeren, tegenover
de dualistische, die een principieel onderscheid maakt tusschen een geestelijke
en stoffelijke wereld. De mensch is een agregaat van materie en energie, het zieleleven een product der hersenen. De stof is bezield, doch deze bezieling is zuiver
zinnelijk. Opvoeding en onderricht moeten de plaats innemen van den godsdienst,
om te leeren het ware, goede en schoone te beoefenen.
c. Een karakteristieke vorm van het positivisme is het pragmatisme (:n;(!ayp,a,
1 H. Ne w e, Die religiöse Gotteserkenntnis u. ihr Verhältnis z. metaphysischen
bei Max Scheler, Würzburg 1928. - 2 D. Par 0 d i, La philosophie contemporaine
en France, P. 1925. - J. Ben ru bi, Philosophische Strömungen in der Gegenwart in Frankreich, Lz. 1928. - B. Jan sen, Die gegenwärtige Philosophie in
Frankreleh, St. d. Z. 121 (1931), 81.
3 P. Bus n e 11 i, I fondamenti dell" idealismo attuale esaminati, R. 1930. 4 F. K 1i m k e, Der Monismus, Fr. 1911. E. Was man n, Ernst Haeckels
Kulturarbeit, Fr. 1916.
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handeling). aanwezig bij Schopenhauer en Nietzsche. doch meer ontwikkeld door
de Amerikanen eh. Peirce (1839-1914) en vooral W. James (1842-1910;
PrBgmBtism, 1907; The VBrieties of Religious Experience, 1902) 1. James wil niet
een wijsgeerig systeem. doch een methode geven, om aan te toonen, wat In
werkelijkheid te aanvaarden is. De waarde van een gedachte ligt niet In haar
intellectueel gehalte, doch in het nut (zoo ruim mogelijk genomen), dat zij
voor ons handelen heeft. De concepten geven nooit de volle werkelijkheid weer.
doch iedere kennis, iedere theorie is een Instrument om een practisch doel
te bereiken. De waarheid bestaat niet; er zijn alleen waarheden. Een waarheid is
niet een statische relatie. doch een begrip is waar door het effect, dat het
bereikt, doordat het leiding geeft in het leven, onze activiteit bevordert; het
nut, dat de ware gedachten ons brengen, is het eenige motief om ze als waar
aan te nemen. Een waarheid is niet. doch wordt; zij is steeds in beweging;
zij is pluriform: iets kan waar zijn voor een bepaalden persoon. valsch voor
een ander of voor denzelfden persoon den eenen tijd waar, den anderen tijd
valsch zijn. Op godsdienstig .gebied is de vraag niet, of God bestaat en welke.
zijn natuur is, doch alleen of de leer. die een God aanneemt, ons leven beter
maakt. "De behoefte aan een zedelijke orde, die leuwig is, vormt een der diepste
behoeften van ons hart" en wordt door het aannemen van een God bevredigd.
Doch als de orde op een andere wijze gewaarborgd zou worden, is het
Godsbegrip misschien niet meer waar.
Een pragmatisch waarheidsbegrip wordt ook geleerd door de "p h i los 0 p h i e
d' act ion" van E. Ie Roy en Blondel en door de intuïtionistische philosophie
van Bergson, voor wie het hoogste criterium van de waarde der ideeën de
handeling, de bruikbaarheid is (§ 230, 11, 3°).
d. Een van de meest invloedrijke systemen van den lateren tijd is het anti~
Intellectualistisch Intuïtionisme van H. Bergson (geb. 1859, prof. te Parijs;
MBtière et Mémoire, 1896; Evolution CréBtrice, 1907) 2. Scherp bestrijdt hij
het materialisme en positivisme; zelf noemt hij zijn systeem: nieuw~spiritualisme.
Hij leert, dat alles wordt en niets blijvend is of liever: het eenig blijvende is het
worden. De werkelijkheid is een levende stuwing (élan vitaI), die zich zelf
schept in duurzame ontwikkeling (évolution créatrice, durée mouventée), een
bewuste of onbewuste drang om In voortdurende ontwikkeling altijd nieuwe en
betere vormen voort te brengen. Ons verstand is niet in staat deze stroomende
realiteit te grijpen, want het wil de beweging vastleggen in een begrip, doch
een vastgelegde beweging is geen beweging meer. Het verstand dient slechts
tot practische doeleinden, om het stoffelijke in formules te rangschikken. Om de
stroomende werkelijkheid te kennen is een nieuw vermogen noodig, de intuïtie,
een hoogere vorm van het instinct. een soort meeleven, door ons in de stroomende
realiteit te werpen; daardoor aanschouwen wij het wezen der dingen, het
absolute. Er zijn geen bepaalde, onveranderlijke en objectieve concepten, omdat
het zijn zelf zoo veranderlijk is. dat het op geen enkel oogenblik dezelfde
essentie bevat. - De primitieve, onverdeelde élan vital is het zijn zelf, is God.

2°. Een meer onmiddellijk gevaar voor het godsdienstig leven
van geheel het volk vormen het kapitalisme en het daarmee samen~
hangende socialisme, communisme, bolsjewisme. Het kapitalisme
is het streven van een betrekkelijk kleine groep personen om al het
geld en de productiemiddelen in handen te krijgen en daardoor
geheel het economisch leven te beheerschen. Steeds meer heeft het
M. leB r e ton, La personalité de W. James, P. 1929.
H oog vel d, De nieuwe wijsbegeerte. Een studie over Henri Bergson.
Utr. 1915.
1

2
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een internationaal karakter aangenomen en proletariseert het de
massa's, door haar vrije en zelfstandige economische werkzaam~
heid onmogelijk te maken. Zijn eenig doel is winst te maken,
zonder met religieuse en moreele factoren rekening te houden.
Reeds Leo XIII veroordeelde in de enc. Rerum novarum "de
onmatige begeerlijkheid, de onmenschelijkheid van een klein aantal
rijken, die een bijna slafelijk juk opleggen aan de eindelooze
meerderheid der proletariërs". Het kapitalisme en liberalisme hebben
als een bijna onafwendbare reactie het socialisme en communisme
opgeroepen, die sedert de 90er jaren en vooral sedert den oorlog
in bijna alle landen een geweldige macht begonnen te vormen en
breede scharen der arbeidersbevolking, doch ook van andere
standen, voorgoed van het geloof vervreemden. Het socialisme 1
verkondigt wel, dat godsdienst privaatzaak is en de gematigde
socialisten stellen den klassenstrijd op den achtergrond en ont~
houden zich in lateren tijd, ook alom taktische redenen, van
openlijke bestrijding van den godsdienst. Doch als stelsel en ook
in zijn praktische levenshouding is het socialisme niet met het
Christendom te vereenigen. Het berust op materialisme en op
economisch determinisme; het erkent geen hoogere wereld en
is, evenals het kapitalisme, uitsluitend op het aardsche leven
gericht. De materie beheerscht alles. Klassenstrijd, critiek op
bestaande toestanden, desnoods sociale revolutie worden beschouwd
als noodzakelijke stadiën, om de menschheid tot "hoogere vormen"
op te voeren. Door zijn ontkenning van het recht op privaat~
eigendom en door den mensch geheel ondergeschikt te maken aan
de gemeenschap, doet het de rechten en de vrijheid van het individu
geweld aan (§ 212, 10). De ondervinding leert dan ook, dat katho . .
lieke leden van socialistische vereenigingen meestal het geloof ver. .
liezen: hun geest wordt te veel op de stoffelijke belangen gericht; zij
ontkomen niet aan de vrije opvattingen omtrent de huwelijksmoraal,
geboortebeperking enz. In zijn enc. Quadragesimo anno stelt
P. Pius XI daarom nog eens uitdrukkelijk vast, dat verzoening van
Christendom en socialisme, ook in zijn gematigden vorm en met
het religieus cachet, dat het vooral na den oorlog soms heeft aan . .
genomen, absoluut onmogelijk blijft.
3°. Zoowel de niet~christelijke wijsbegeerte als het liberalisme en
1 V. Cat h rei D, Der Sozialismus, Fr. 111919. Fr. Kie f I, SoziaHsmus
u. Religion, Rgb. 21920. - Th. Bra u e r, Christentum u. Sozialismus, 1921;
Der moderne deutsche Sozialismus, Fr. 1929, 314-329. - G. Gun dIa c h,
Religiöser SoziaHsmus, St. G. G. IV.
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socialisme hebben in breede kringen een stemming gewekt, die in
lateren tijd laicisme en saecularisme genoemd is. 1 Het laicisme wil
de Kerk verdringen uit het openbare leven, haar verhinderen de
volkeren krachtens haar zending religieuse en moreele leiding te
geven. Het saecularisme zoekt het doel en het geluk van den
mensch uitsluitend in deze wereld: tegenover den godsdienst als
particuliere aangelegenheid staat het niet vijandig, doch onverschillig, of het beschouwt het religieuse sentiment als een interessant
verschijnsel. De vrijmetselarij voert nog immer een levendige
propaganda: haar anti~christelijk karakter is eenigszins gematigd.
Zij stelt zich ten doel de menschheid op den grondslag van zuiver
natuurlijke zedelijkheid op te voeden tot een humanitair levens~
ideaal.
4°. Bijzondere problemen stelt de zielzorg in de groote steden.
Zij trekken steeds meer menschen, die niet alleen aan grootere
gevaren voor godsdienst en zeden blootstaan dan op het land,
doch ook uit hun milieu gerukt worden en het contakt met de
geestelijken verliezen. - Bij velen heerscht een ongebreidelde
genotzucht, bevorderd door het gemakkelijke verkeer, moderne
uitvindingen, den wereldoorlog, die de lagere instincten wakker
riep en het maatschappelijk leven ontwrichtte. De echtscheiding
dreigt in sommige kringen het familieleven op te lossen. De econo~
mische malaise wekt in vele landen onzekerheid, onrust en onte~
vredenheid en bevordert de kunstmatige geboortebeperking; de
bijna algemeene werkeloosheid werkt demoraliseerend. Het felle
nationalisme houdt een geest van haat en wantrouwen tusschen
de volkeren levendig en is in verschillende landen ook een bron
van innerlijke onrust.
5°. Ondanks allen materieelen vooruitgang, alle genotmiddelen,
alle verbetering der economische levensverhoudingen is de mensch.
heid innerlijk niet gelukkiger geworden. Daarom ook leeft in vele
harten een behoefte naar iets hoogers, een drang om uit te gaan
boven de materie, een verlangen naar het eeuwige en oneindige.
Dikwijls is het slechts een vaag religieus gevoel, dat bevrediging
vindt in pantheisme, theosophie, bij moderne sekten: doch niet
zelden ook is het een vruchtbare bodem voor het zaad van het
Christendom.
1 H. P I a t z, Das religiöse in der Krise der Zeit, Einsiedeln (1930). M.
F a u I ha b e r, Zeitfragen u. Zeitaufgaben, 7 1927; Rufende Stimme in der
Wüste der Gegenwart, 1931. - E. Pa cel I i, Ges. Reden, hrsg. von L. K a a s,
2 1930. A. van D u i n k e r ken, Hedendaagsche ketterijen, Bussum 1929.
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11. Het is niet te ontkennen, dat de Kerk in de laatste kwarteeuw
velen heeft verloren, vooral in de groote steden en dat bij velen,
die bleven, het godsdienstig leven verzwakt is. Doch de geest der
honderdduizenden priesters en kloosterlingen was over het algemeen voortreffelijk en in zeer veelleeken leefde een vurig geloof
en een groote offervaardigheid. Zoo heeft de Kerk een werkzaamheid ontwikkeld van een grootschheid en veelzijdigheid, als de
geschiedenis slechts zelden gekend heeft.
10 • De actie der Kath. naar buiten heeft zich, behalve op het
gebied der naastenliefde en der buitenlandsche missiën, vooral
geopenbaard op sociaal gebied 1. De eigenlijke sociale quaestie
begon eerst gesteld te worden in de eerste helft der 1ge eeuw, met
de opkomst van het industrialisme in Engeland en daarna op het
vasteland, waardoor de handwerkende middenstand dreigde ten
onder te gaan, om plaats te maken voor uitsluitend-loonarbeiders.
Eerst geleidelijk werd men er zich van bewust, hoe de maatschappelijke verhoudingen daardoor veranderd werden en begreep men
de noodzakelijkheid, maatregelen tegen de sociale ontwrichting
te nemen. De Katholieken hadden reeds lang ingezien, dat het tot
de taak der Kerk behoort aan de oplossing der sociale quaestie
mee te werken en dat practische sociale werkzaamheid op katholieken grondslag het eenige middel is, om de arbeiders voor de
Kerk te behouden.
De baanbreker was Von Ketteler (§ 216, A) 2, door Leo XIII zijn "groote
voorganger" genoemd. Zijn werk werd voortgazet door Fr. Hitze (1851-1921),
een priester, sedert 1884 lid van den rijksdag, secretaris van den Volksverein
für das kath. Deutschland (MÜDchen-Gladbach), onder wiens invloed en leiding
de Katholieken en het Centrum, uitgaande van de organische opvatting van
het gemeenschapsleven, aan de sociale actie in haar modernen vorm gingen
deelnemen: onder erkenning van het bestaande kapitalistische economische
stelsel moeten de arbeiders streven naar sociale zelfstandigheid en een gelijkberechtigd lidmaatschap der volksgemeenschap; de staat moet door een sociale
wetgeving de arbeiders beschermen; de Katholieken moeten in het parlement
daaraan meewerken. Aan het tot stand komen der eerste belangrijke sociale
wetten in Duitschland (1883, 1884, 1889, 1890) had het Centrum een groot
aandeel en Hitze was meestal de rapporteur. - In Oostenrijk werkte K. von
Voge1sang (1818--1890), door Von Ketteler uit het Protestantisme bekeerd, de
vader der .. christelijk-sociale partij" . Hij was anti-kapitalistisch; hij en zijn
volgelingen (prins von Löwenstein, Kueffstein) zagen het heil in gemoderniseerde
1 F. M 0 u r r e t, L'Eglise contemporaine 11, 403 vlg. A. L e r 0 y
Be a u 1 i e u, La papautê, Ie socialisme et la dêmocratie, P. 1892. - L.
G r ê g 0 i r e (G. Go y a u), Le Pape, les Catholiques et la question sociale.
P. 41917; Autour du catholicisme social (3e sêrie) , 1907; L'êpanouissement
social du Credo, P. en Brugge 1931. - 2 A. Kan n eng i e ser, Catholiques
allemands, P. 1892. - V. Cr a mer, Kath. Bewegung in Deutschland im 19.
Jahrh., St. G. G. lIl. - A. Pi epe r, Hitze, St. G. G. IT.
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middeleeuwsche corporaties, door den staat beschermd (feodalen). - KareL
Mamüng (§ 218, 3°) achtte tusschenkomst van den staat noodzakelijk, om
de sociale gerechtigheid te handhaven. - In Frankrijk 1 was door de regeering
bijna niets gedaan. Van de Katholieken ging een levendige actie uit, vooral op
charitatief gebied. Doch er waren twee richtingen: de eerste (Fr. Ie Play, abbé
H. de T ourville (orgaan La science sociale, 1886), de Belg Périn, Mgr. Freppel,
b. van Angers: de school van Angers) was conservatief en op economisch gebied
liberaal. De sociale quaestie moet opgelost worden door de "classes dirigeantes",
de bezittende klassen: tusschenkomst van den staat is te verwerpen. De patroon
moet volgens den geest van het Christendom de arbeiders goed behandelen, hun
beschermer zijn: er moet tusschen hen een patriarchale verhouding heerschen.
De sociale quaestie is dus volgens de school van Angers vooral van religieusmoreelen aard: zij moet opgelost worden door de vernieuwing der christelijke
gezindheid, vooral der naastenliefde. Volgens de andere richting is de soc. quaestie
bovendien ook van economischen aard en op de patroons rust niet minder de plicht
van rechtvaardigheid dan van naastenliefde. Ook graaf Alben de MUD
(1841-1914) 2, de eigenlijke vader der kath. sociale actie in Frankrijk en zijn
vriend de la Tour du Pin 3, meer theoreticus, waren aanvankelijk van de eerste
richting. Als officieren tijdens den Fransch-Duitschen oorlog in gevangenschap
geraakt, leerden zij de kath. actie in Duitschland kennen en wilden die ook in
hun vaderland invoeren. Zij stichtten het "oeuvre des cercles", vereenigingen
van patroons en arbeiders om de sociale quaestie te bespreken (orgaan, sedert
1876, L'sssocistion cstholique). Er verrezen een 400 cercles, doch tot de leden
behoorden meer patroons dan arbeiders en zij waren niet populair bij de arbeiders,
die weinig vertrouwen hadden in de onbaatzuchtigheid en naastenliefde der liberaal
gezinde patroons. Zoo begonnen de Mun en de la Tour het liberale economische
systeem zelf en de uitwassen van het kapitalisme te bestrijden. De la Tour,
beinvloed door Vogelsang, was voor corporaties van patroons en arbeiders,
door den staat erkend en begunstigd, de Mun voor sociale staatspolitiek en
arbeidersbescherming : hij ijverde voor de totstandkoming der wet van 1884,
die de vorming van arbeiderssyndicaten mogelijk maakte. Tot de tweede richting
behoorde ook Léon Harme1 4 , eigenaar van groote fabrieken te Val du Bois
(bij Reims), waar hij een voortreffelijke regeling invoerde (..Ie bon père"). Hij
zag in, dat de arbeidersquaestie niet wezenlijk kon worden opgelost zonder
medewerking der arbeiders zelf en pleitte reeds in de 80er jaren voor de zelfstandige organisatie der arbeiders. De strijd tusschen beide richtingen bereikte
zijn hoogtepunt op het internationaal congres der sociale Kath. te Luik (1891),
waar de meerderheid met Mgr. Doutre1oux, b. van Luik (abbé Pottier, P. Rutten
O. P. : de school van Luik) zich uitsprak voor een gematigde tusschenkomst van
den staat. - In België was in 1886 een christelijk-clemocratische partij gesticht
met een sociaal program en werden kath. arbeidersvereenigingen opgericht:
ook in ons land komt omstr. dien tijd de kath. sociale actie op. - In Zwitserland
werkte Gaap. Decurtins (1855-1916), krachtig en intelligent: hij legde in 1887
aan het Zwitsersche parlement een motie voor, die ook aangenomen werd, om
1 C h. C a I i P P e, L'attitude sociale des catholiques français au XIXe s.,
2 v. P. 1911/12. - G. We ill, Hist. du mouvement sodal en France 1852-1924,
P. 3 1924. - W. G u r ia n, Die pol. u. sozialen Ideen des französischen
Katholizismus 1789-1914, Mn. Gladbach 1928. - R. P. L e c a n u e t, L'Eglise
de France sous la troisième république. La vie de l'Eglise sous Léon XIII.
P. 1930. - 2 A .de Mun, Ma vocation sociale, P. 1911. - Ch. van Dam.
De sociale arbeid van A. de Mun, Leiden 1910. - J. Piou, Le Comte A. de
Mun, P. 1923. - F 0 n t a n UI e, L'oeuvre sociale du Comte de Mun, P. 1927.
3 Ch. Ba usson, La Tour du Pin, P. 1931. 4 P. Gui tton, Léon Harmel,
2 v. P. 1928.
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een internationale arbeiderswetgeving voor te bereiden. - In Spanje 1 had het
socialisme meer het karakter van revolutionnaire agitatie in dienst van politieke
partijen: van kath. zijde begon men de noodzakelijkheid van sociale actie in te
zien. - In Italië 2, evenals Spanje met weinig industrie, was het socialisme
vóór 1870 zoo goed als onbekend. Toen drong het binnen en kreeg er meer
dan elders een revolutionnair karakter: het had vooral invloed op de landelijke
bevolking en predikte verdeeling van den bodem.. De toestand der boeren en
landarbeiders was inderdaad zeer ongunstig, vooral tengevolge van de dikwijls
onrechtvaardige contracten tusschen de boeren en de groot-grondbezitters. In
1867 was een kath. vereeniging voor de jeugd opgericht, in 1870 de Unione
cattolica, in 1881 de Opera dei congressi, in 1889 de Unione cattolica per gli
studi sociali. Voor de boeren werden credietinstellin!fen opgericht. De leider der
sociale actie in Italië werd Josef TOIÛolo (1845-1918)3, prof. te Pisa, de raadsman
van Leo XIII, een man van groote kennis, vaste princiepen en bezadigd
oordeel. In de Vereenigde Staten waren Mgr. Gibbous, Ireland e. a.
democratisch gezind. Er bestond een machtige arbeidersorganisatie, Knights of
Labour, met 730.000 leden, die interconfessioneel was en uiterlijk overeenkomst
vertoonde met een geheim genootschap: toen echter een Katholiek, Powderley, tot
grootmeester gekozen was, werd alles uit de statuten verwijderd, wat eenigszins
met het geloof in strijd kon zijn. Toch werd zij door de Canadeesche bisschoppen
veroordeeld. De meeste bisschoppen der Vereenigde Staten stonden er echter
welwillend tegenover en kard. Gibbons zond een Memorandum naar Rome om
haar te verdedigen, waarop geantwoord werd, dat de vereeniging "voor het
oogenblik geduld kon worden" (1888). - Leo xm was volkomen overtuigd
van de groote beteekenis der sociale quaestie, ook voor de Kerk. Als b. van
Perugia had hij reeds in 1877 een mandement uitgevaardigd tegen de misbruiken
van het kapitalistisch regiem. In de enc. Quod apostolici (1878) veroordeelde
hij het socialisme, zonder ex professo de kath. opvatting uiteen te zetten. In
1881 stelde hij te Rome een commissie van theologen in om de sociale quaestie
te bestudeeren. In 1884 kwam te Freiburg i. Zw. de Union tot stand, waar op
bepaalde tilden sociale Katholieken (Blome, v. Löwensteln, Weiss O. P.,
Kueffstein, Lehmkuhl S. J., de la Tour du Pin, TonioIo, Decurtins, de Spanjaard
de Cepeda) bijeenkwamen om de sociale quaestie in studie te nemen: het
resultaat der besprekingen werd door kard. Mermillod, b. v. Lausanne 4, aan
den Paus opgezonden: zij waren van invloed op de enc. Rerum Novarum.
Doch de sociale actie vond ook veel oppositie bij conservatieve Katholieken,
die de liberale economie bijna als een eisch van het natuurrecht beschouwden
en zelfs rechtmatige critiek op bestaande misstanden, het vragen van loonsverhooging, het wijzen op den plicht van rechtvaardigheid bij de patroons,
als een uiting van socialisme en revolutionnairen geest verdacht maakten.
Niet alle sociale Katholieken hadden het gezag van kard. Manning, die een
critiek op zijn socialen arbeid, als zou dit socialisme zijn, beantwoordde: "Ik
weet niet, wat volgens u socialisme is: voor mij is hetgeen ik doe Christendom".
Ook onder de sociale Katholieken heerschte verschil van meeDing. Toen daarom
pelgrimages van arbeiders onder leiding van de Mun en Harmel (1889) tot
hem kwamen, toen van Amerika uit een beroep gedaan werd op den H. Stoel,
meende Leo XIII niet langer te kunnen zwijgen en 15 Mei 1891 vaardigde hf1
de beroemde encycliek uit over den toestand der arbeiders, zonder twijfel een
der belangrijkste feiten der moderne kerkgeschiedenis.
1 A. Mar va u d, La question sociale en EspajJne, P. 1910. - 2 E. Ver ces i.
11 movimento cattolico in Italia (1870-1922), Flor. 1923. - F. 0 I g i a ti. La
storia del!' azione cattolica in Italia (1865-1904). Milaan 1920. - a F.
Mar con c i n i, Profilo di Guiseppe Toniolo Economista, Mil. 1930. - 4 C.
M a s s a u d, L' oeuvre sociale du card. Mermillod. L'union de Fribourg.
Leuv.19H.
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De encycliek Rerum novarum 1, over den toestand der arbeiders,
zet de kath. leer uiteen, die het midden houdt tusschen de onbe~
perkte vrijheid van het liberalisme, waardoor de arbeiders worden
uitgebuit en den dwang van het socialisme, dat den privaateigen~
dom opheft, de individuen opoffert aan de gemeenschap en als
middel tot sociale hervormingen den klassenstrijd predikt.
Zij is genoemd "de grondwet der sociale actie" en geeft daarom alleen de
hoofdprinciepen aan, niet een uitgewerkt program, pasklaar voor alle tijden en
omstandigheden. De Paus steunt op de kath. traditie en op St. Thomas; hij
sluit aan bij zijn vroegere encyclieken over het staatswezen. In het eerste,
negatieve gedeelte wordt uiteengezet, dat de oplOSSing niet moet gezocht worden
in het socialisme, dat den privaateigendom wil afschaffen, wat een nadeel is
voor de werklieden zelf, die dan de vruchten van hun arbeid zouden verliezen,
onrechtvaardig is, omdat het privaathezit op het natuurrecht berust, van de taak
van den staat een verkeerde voorstelling geeft en den prikkel tot werken
wegneemt. De oplossing kan slechts gevonden worden door den arbeidersstand
te doen deelen in de voordeelen, die het privaathezit den mensch schenkt.
Treffend wijst de Paus op de ethische waarde van den arbeid. In het tweede.
positieve gedeelte wordt uiteengezet. dat tot de oplossing moeten medewerken
a. de Kerk. door haar prediking van de religieuse en moreele waarheden. vooral
van de rechtvaardigheid en naastenliefde. De arbeider heeft recht op een loon,
dat een behoorlijk bestaan verzekert; verworpen wordt de liberale opvatting van
het arbeidscontract. die. met een beroep op de zg. toeste=ing van den
arbeider. ook een te gering loon rechtvaardig noemt. b. De betrokken partijen.
de werkgever en de werkman. door instellingen en vereenigingen. waardoor de
arbeiders worden geholpen en de standen dichter bij elkander worden gebracht
en vooral door arbeidersvereenigingen. Uitvoerig wordt aangetoond, dat de
arbeiders het recht hebben. zulke vereenigingen tot onderlingen steun en tot
wettige verdediging hunner maatschappelijke belangen te stichten. hetgeen het
liberalisme door onrechtvaardig machtsmisbruik zoekt te verhinderen. c. De staat
moet. als het noodig is. tusschenbeiden komen. doch zooveel mogelijk de
persoonlijke vrijheid eerbiedigen.

De encycliek maakte allerwegen een diepen indruk en werd ook
door vele niet~katholieken met instemming begroet. Zij heeft. zooals
P.PiusXI in zijn encycliekQuadragesimo anno (1931)2 uiteenzet,
een deugdelijken grondslag gelegd en een krachtigen prikkel
gegeven ter ontwikkeling van het sociale en economische leven
volgens de katholieke beginselen: zij bevorderde de moreele en
sociale vorming der arbeiders om hen steeds meer het bewustzijn
1 G. G u i tt 0 n, 1891. Une date dans l'histoire des travailleurs. P. 1930. C. Wal ter b ach. Leo XIII u. die Arbeiterfrage. Mn. 8 1931. K.
Lu g m a y e r. Die gesellschaftlichen Rundschreiben Leos XIII u. seiner
unmittelbaren Vörganger, W. 1930. - F. We veen L. Tri e bel s. Leo XIII
en Rerum Novarum. Tilburg 1931. - A. B 0 r r e t, Veertig jaren Rerum
Novarum, Stud. 115 (1931), 365. - 11 XL anniversario della enciclica "Rerum
novarum". Scritti commemorativi publicati a cura dell' Università Catholica del
S. Cuore, Mil. 1931. - Die soziale Frage und der Katholizismus, Festschrift der
G. G., Pdb. 1931. - 2 L. Tri eb el s, Hoofdlijnen der ene. Quadragesimo anno,
Utrecht 1932.
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van hun menschelijke en christelijke waardigheid bij te brengen;
zij dwong langzamerhand het liberalisme zijn plaats af te staan aan
de nieuwe sociale politiek; zij bevestigde het recht der arbeiders op
eigen vereenigingen, zoodat tatrijke bonden ontstonden, die zich
verdienstelijk maakten niet alleen jegens den godsdienst, doch ook
jegens den staat en het waarachtige sociaal welzijn. 1 In genoemde
encycliek heeft de H. Vader de leer van zijn grooten voorganger
bevestigd en in verband met de tegenwoordige omstandigheden
nader toegelicht (gezinsloon; het moderne economische stelsel niet
verkeerd in zich, doch met allerergste misbruiken belast).
2°. De werking der encycliek beperkte zich niet tot een betere
behartiging van de sociale belangen der arbeiders, zij versterkte ook
een democratische beweging, de christelijke democratie 2 (TonioIo,
HarmeI, Goyau, Lueger, Hitze, Brandts, Pieper). Zij stelden zich
ten doel niet alleen den toestand der lagere klassen te verbeteren,
doch ook geheel het volk van den christelijken geest te door~
dringen en in een christelijk solidarisme te vereenigen. Doch er
ontstonden misvattingen en overdrijvingen (in België abbé Daens;
in Galicië de priester Stojalowski; in Frankrijk de abbés Naudet,
Dabry, later de Sillon ; in Italië de priester Murri): de voorstelling
van den democratisch en regeeringsvorm als den eenig waren,
bestrijding der hoogere klassen, een tendenz om ook de Kerk te
democratiseeren en om de sociale actie te voeren onafhankelijk
van de kerkelijke overheid. Van den anderen kant wenschten
sommige conservatieven een veroordeeling der christelijke demo~
cratie. Leo XIII was een gezonde democratie gunstig gezind, doch
verklaarde in 1898, dat men het verschil van standen en levens~
omstandigheden als een feit moest aanvaarden; in de ene. Graves
de communi (1901 ), dat men aan de christelijke democratie niet een
politieke, doch een sociale beteekenis moest geven en er onder
moest verstaan "de weldadige christelijke actie ten opzichte van
het volk," "christelijke volksactie", die met iederen regeeringsvorm
vereenigbaar is. En Pius X vermaande in een Motu proprio van
18 Dec. 1903 en in de ene. Pieni l' animo: de schrijvers moeten er
zich voor hoeden bij de lagere klassen afkeer van de hoogere op te
wekken en te spreken van rechtvaardigheid, waar alleen de plicht
van naastenliefde bestaat.
1 M. T urm a n, Le développement du cath. social depuis l' encyclique "Rerum
novarum", P. 1900. - La hierarchie cath. et Ie problème social depuis l'enc.
"Rerum Novarum" 1891-1931. Répertoire des documents emanés des souverains
Pontifices et de l'Episcopat, P. 1931. - 2 E. A 9 I i a r d i, F 1. P r i m s, Christliche
Demokratie, St. G.G. I. - E. M u h Ier, Christlich-soziale Bewegung, St. G.G. J.
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3°. Leo XIII heeft ook den grooten stoot gegeven tot het kath.
vereenigingsleven van andere klassen en standen. Zijn opvolgers
zijn op dezen weg voortgegaan en hebben de sociale actie uitgebreid
tot het leekenapostolaat. Vooral Pius XI heeft in de enc. Ubi arcano
(23 Dec. 1922) en later nog herhaaldelijk opgewekt tot de katholieke actie 1, "de deelname der leeken aan het apostolaat der
hierarchie tot uitbreiding van het Godsrijk", waardoor de leeken
de geestelijken steunen om de maatschappij van den christelijken
geest te doordringen. Zij gaat boven de sociale actie, die, hoe voortreffelijk ook, toch meer onmiddellijk materieele doeleinden
nastreeft, terwijl de kath. actie op de eerste plaats het heil der
zielen beoogt. Zij moet vrij blijven van politiek, d.w.z. geen politieke doeleinden nastreven, zich niet met een politieke partij
vereenzelvigen, doch onafhankelijk van de partijen religieusen en
moreelen arbeid verrichten. De beteekenis is niet, dat de Katholieken zich absoluut buiten het staatsleven moeten houden; integendeel: de kath. actie streeft er naar ook het openbare leven met
den christelijken geest te doordringen en dus aan Katholieken een
leidende positie in staat en maatschappij te verzekeren. De Katholieken hebben den plicht zich met de politiek te bemoeien, als deze
met godsdienstige belangen samenhangt, zooals dikwijls het geval is.
Doch de kath. actie houdt zich slechts met de politiek bezig, in zoover deze een religieuse zijde heeft. De omstandigheden zijn echter
in dit opzicht in ieder land verschillend. - Sedert 1927 bestaat te
Rome een instituut voor hoogere kerkelijke cultuur en voor kath.
actie.

§ 228. De Pausen en Italië.
I. 1°. Na een conclaaf van 2 dagen werd 20 Febr. 1878 met 44
van de 61 stemmen tot Paus gekozen Joachim Pecci, geb. 1810 te
Carpineto, van 1843-46 nuntius te Brussel, sedert 1846 b. van
Perugia, Leo XIII (1878-1903).2 Leo was een groote, vèrziende
geest, die met bewonderenswaardige diepte en helderheid in een
1 K. Hof fm a n n, Kath. Aktion, St. G. G. lIl. K. Cru y s b erg h s en
K. duB 0 i s, De leek in de samenleving. Pauselijke dokumenten, Antw. 1931. -

Verslagboek zesde Limburgsche sociale studieweek, Heerlen 1930. - Mgr.
A eng ene n t en J. V i s ser, Handboek voor het Leekenapostolaat, Utr. 21929.
- Intorno alla definizione dell' "Azione cattolica", La Civ. catt. 1932, I, 121.
- 2 Leonis XIII Pont. Max. Acta, 21 t. R. 1878 vlg. - Acta S. Sedis, XI vlg.,
R. 1879 vlg. - Biogr.: O'R e i I I y, (Ned. vert., Den Bosch 1887); Sc h n e i der,
K. 1903; M. Spa h n, Mainz 1905; De T'S e r cl a e s, 3 v. Rijssel 1894-1906;
G. Go y a u, D. Th. IX; P. Ti s c h led e r, St. G. G. 111. - F. M 0 u r r et,

310

§ 228. De Pausen en Italië.
klassieke taal de kath. leer omtrent de moderne problemen uiteenzette, doch tevens met een open oog voor de werkelijkheid den
geest des tijds aanvoelde en bij alle vastheid in de princiepen door
wijze gematigdheid en tegemoetkoming veel op kerkelijk~politiek
gebied wist te bereiken. Tegenover de nieuwe wereld, die zich in
de 1ge eeuw gevormd had, met haar sterke tendenz naar de demo~
cratie, haar onbeperkt vertrouwen in het menschelijk verstand en
de wetenschap, haar naturalistische en rationalistische afgekeerd~
heid van God, had Pius IX in de latere jaren meer afwerend
gestaan. Doch door de veroordeeling der moderne dwalingen en
de versterking der pauselijke macht op het Vaticaansch concilie
had hij den weg gebaand voor Leo XIII, die meer positief de
houding der Kerk zou bepalen tegenover de moderne wereld, die
toch ook voor Christus gewonnen moest worden. Om de wereld
van den christelijken geest te doordringen, moest de Kerk in een
betere verstandhouding komen tot de regeeringen, die haar bijna
alle vijandig of onverschillig gezind waren. Leo wist de
betrekkingen te verbeteren met Duitschland, Frankrijk, Spanje,
Zwitserland, Rusland enz., (§ 229). Op meesterlijke wijze zette
hij de verhouding uiteen van Kerk en staat (lmmortale Dei, 1885,
over de christelijke staatsorde; de Kerk heeft geen directe, doch
wel indirecte macht over tijdelijke aangelegenheden; § 101, 10 ):
over de organisatie der staten (Diuturnum, 1881 en de encyclieken
'1oor de Fransche Katholieken § 229; iedere regeeringsvorm:
monarchie, oligarchie, republiek, kan door de Kerk goedgekeurd
worden, mits hij rechtvaardig is en gericht op het algemeen welzijn):
over de burgerlijke en politieke vrijheden (Libertas, 1888); over de
rechten en plichten der burgers (Sapientiae christianae, 1890).
Begaan met het lot der werklieden, verklaarde hij in de enc. Rerum
novarum (1891) de op het Christendom berustende rechten en
plichten van patroons en arbeiders (§ 227) . Welwillend en met
vertrouwen bezield stond hij tegenover de democratie, doch veroordeelde excessen in de ene. Graves de communi (1901: § 227).
Optimistisch was hij ook ten opzichte van de wetenschap: de rede
Les directions politiques, inteIlectueIles et sociales de Uon XIII, P. 1920. K. Lu g m a y e r, Die gesellschaftlichen Rundschreiben Leos XIII u. seiner
unmittelbaren Vorgänger, W. 1930. - P. Ti s eh led er, Die Staatslehre
Leos XIII, Mn. Gl. 1925. - O. S c hili i n g, Die Staa~ u. Soziallehre
Leos XIII, 1925. - L. Tri e bel s, De staatsleer volgens Leo XIII, Gron.
1925. - L. Th i II e t. Les doctrines politiques de Léon XIII, P. 1920. U. S tut z, Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII. Nach den Denkwürdigkeiten des Kard. D. Ferrata, B. 1926.
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is een gave Gods: de waarheid kan nooit met het geloof in strijd zijn.
In de enc. Aeterni patris (1881 ) werd de wijsbegeerte van S. Thomas
krachtig aanbevolen als grondslag van de wetenschap en de theologie: de enc. Providentissimus stelde tegenover het rationalisme
het bovennatuurlijke karakter der H. Schrift vast en gaf de princiepen voor de interpretatie en studie (§ 230). In 1902 stelde hij de
Bijbelcommissie in. Het rijke Vaticaansche archief werd open~
gesteld, waardoor Rome een internationaal middelpunt werd van
historische wetenschap. Zoo heeft Leo in hooge mate den opbloei
der wijsgeerige, theologische, bijbelsche en historische studiën
bevorderd. Het innerlijk godsdienstig leven wekte hij op door zijn
enc. over de H. Eucharistie, de H. Maagd en het rozenkransgebed,
over het christelijk huisgezin (Arcanum. 1880) . In verschillendej
landen werd de hierarchie hersteld: voor de missiën werd een
krachtige actie ontwikkeld (§ 231). Als een zijner voornaamste
plichten beschouwde Leo de hereeniging der christelijke belijdenissen, waaraan de prachtige enc. Praeclara (1894) en Satis cognitum (1896) gewijd zijn (§ 232). Met voorliefde en succes werkte
hij aan de hereeniging der Oostersche kerken: een commissie werd
tot dat doel ingesteld, het behoud der eigen ritussen verzekerd: in
Rome en elders werden meerdere colleges gesticht tot opleiding van
een Oosterschen clerus (§ 232). - Zijn staatssecretaris was sedert
1887 de scherpzinnige kard. Rampolla. 1
De Kerk had sedert de 18e eeuw bijna geheel buiten het
openbare leven gestaan. Leo XIII vooral heeft er haar weer midden
in geplaatst. Hij nam de leiding van de boven de Alpen reeds
krachtige beweging, die alle moderne middelen (kiesrecht, vereenigingsvrijheid, politiek, pers) gebruikte, om de belangen der
Kerk en het godsdienstig leven te bevorderen. Zoo werd de Kerk
een macht, die ook op het openbare en maatschappelijk leven haar
vruchtbaren invloed uitoefende.
2°. De groote beteekenis van het pausschap bleek bij de keuze
van Leo's opvolger. De regeeringen van Frankrijk, Oostenrijk, Italië,
Spanje, Duitschland poogden invloed uit te oefenen op het conclaaf. 2 De candidaat van Duitschland en het Drievoudig verbond
was kard. Gotti: minister Delcassé had aan eenige Fransche kardinalen laten weten, dat de candidaat van Frankrijk kard. Rampolla
was. In het conclaaf bracht kard. Kozielsko, a.b. van Krakau, het
1 G. Sin 0 pol i di G i u n t a. 11 card. Rampolla. R. 1923 .- 2 Les derniers
jours de Léon XIII et Ie conclave. par un témoin (kard. Mat h i e u). P. 190i.
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veto van Oostenrijk uit tegen kard. Rampolla, die het Oostenrijk
kwalijk zou genomen hebben, dat het zich met Duitschland en Italië
tot het Drievoudig verbond had aaneengesloten. Gekozen werd
Josef Sarto, in 1835 te Riese (prov. Treviso) uit een zeer eenvoudige
familie geboren, pastoor van Colombo en later van Salzano, professor
aan het grootseminarie, 1884 bisschop van Mantua, 1893 patriarch
van Venetië, Pius X (1903--14) 1. Hij was een man van innige
vroomheid, grooten eenvoud en vaderlijke goedheid. In de ziel~
zorg had hij uit persoonlijke ervaring de nooden van den tijd leeren
kennen en als program van zijn pontificaat had hij zich gekozen
de woorden van den Apostel: "instaurare omnia in Christo", alles
herstellen in Christus, den innerlijken godsdienstigen geest her~
nieuw en en versterken. Daartoe hebben in hooge mate bijgedragen
zijn decreten over de veelvuldige en dagelijksche H. Communie
(1905) en over de vervroegde kindercommunie (1910) en zijn zorg
voor de vorming van de geestelijkheid, waaraan hij op zoo treffende
wijze uitdrukking gaf in zijn Exhortatio ad clerum (1908). Hij
hervormde de seminaries in Italië; in de veel besproken quaestie
over de roeping tot het H. Priesterschap werd beslist, dat slechts
vereischt worden de goede meening, de geschiktheid en de uiterlijke
roeping door den bisschop (1912) 2. Hij gaf voorschriften omtrent
de studie der Thomistische wijsbegeerte ( § 230, 2°), richtte te Rome
het bijbelinstituut op, hervormde het brevier, schreef het gebruik
voor van den Gregoriaanschen zang (1904). In een eigen constitutie verbood hij onder scherpe straffen (1904) de uitoefening van
het veto en maakte aan allen invloed van de staatsmacht op de pauskeuze een einde (N. K. Stemmen 1909, 137). (Het eerst had Spanje
in de conclaves van 1605 door een kardinaal een protest (veto)
laten uitbrengen tegen de eventueele keuze van een minder gewenschten candidaat. Sedert omstr. het midden der 17e eeuw
eischten de keizer, Frankrijk en Spanje het "jus exclusivae of exclusionis" op, dat echter door de curie steeds als een misbruik bestreden
werd, tot eerst Pius X het formeel verbood).
Door de constitutie Sapienti consilio (1908) bracht hij een uiterst
gewenschte reorganisatie der Romeinsche curie tot stand, waardoor
1 PH X Acta, I-lIl, R. 1905-07. - Acta S. Sedis XXXVI-XLI, 1903-08;
Acta Apostolicae Sedis, I vlg.; R. 1909 vlg. - Biogr.: A. de Wa a I, Mn.
21904; H. Hoornaert, Br. 1909; F. Forbes, Fr. 1923; Galloni, T.
1921; Pierami (Ned. vert. door A. Paulsen), Eindhoven 1929. - H.
Pre m ol i, Storia ecc1es. contemporanea (1900-25), T. 1925. - Y. del a
Brière, Les luttes présentes de l'Eglise, I-U (1909-14), P. 1914.
2 A. M u I der s, La vocation au sacerdoce, Brugge 1925.
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voornamelijk de taak en bevoegdheden der verschillende organen
nauwkeurig werden geregeld 1.
Deze regeling geldt in hoofdzaak ook thans nog, al zijn dan ook nadien
(1915 en '17) nog 2 nieuwe Congregaties opgericht en al is de Indexcongregatie
opgegaan in het H. Officie (1907). Er zijn 11 Congr. van kardinalen (cc 247-257)
n.l. het H. Officie (voor geloofs- en zedenleer); de Congr. Consistorialis (voor
de oprichting van bisdommen, de benoeming van bisschoppen enz.); de Congr. de
Sacramentis (voor de kerkelijke wetgeving en dispensaties betreffende de
sacramenten); de Congr. Concilii (voor de kerkelijke tucht van de saeculiere
geestelijkheid en van de geloovigen); de Congr. pro Religiosis (voor alles wat
op de religieusen betrekking heeft); de Congr. de Propaganda Fide (voor alle
missiegebieden en alle missionarissen als zoodanig ); de Congr. Rituum (voor de
regeling van den eeredienst en voor zalig- en heiligverklaringen); de Congr.
Caeremonialis (voor de regeling van pauselijke plechtigheden); de Congr. pro
negotiis ecclesiasticis extraordinariis, die een deel vormt der Staatssecretarie ;
de Congr. de Seminariis et Universitatibus (voor alles wat de seminaries en
kath. universiteiten betreft); de Congr. pro Ecclesia Orientali (voor alle zaken
der Oostersche Kerken). Behalve deze congregaties bestaan er nog 5 Officia,
administratieve lichamen, waarvan het meest bekend is de pauselijke staatssecretarie en voor de rechtszaken 3 Tribunalia, de Poenitentiarie, de Rota en
de Signatura Apostolica.

Dan stelde hij een commissie in voor de codificatie van het kerkelijk recht (1904). Het resultaat van haar arbeid, de Codex ju ris
canonici Pii decimi, werd in 1917 door Benedictus XV gepubliceerd:
hij bevat in hoofdzaak het tot dusver geldende algemeene recht.
doch ook talrijke nieuwe bepalingen 2. Hij veroordeelde het modernisme en nam verschillende maatregelen om het te bestrijden
(§ 230, 11, 5°). In Italië organiseerde hij de kath. actie; de excessen
der democratie werden veroordeeld. Hij stierf kort na het uitbreken
van den wereldoorlog.
3°. Zijn opvolger was markies Jacobus della Chiesa. geb. 1854
te Genua, van 1887-1907 verbonden aan de pauselijke staatssecretarie, 1907 a.b. van Bologna, Benedictus XV (1914-22) 3.
1 V. Mar i n, Les congrégations romaines, P. 1930; Les cardinaux et la curie,
tribunaux et offices, P. 1930.
2 N. Hili i n g, Die Reformen des Papstes Pius X auf dem Gebiete der
kirchenrechtl. Gesetzgebung, 3 Bde Bonn 1909-15. - W. M u I der, BIJ het
12Y2 jarig jubilé van den Codex Juris Canonici, Ned. Kath. St. 30 (1930), 375,
3 Acta Ap. Sedis 1914-22. Fr. V i sta lli, Benedetto XV. R. 1928. Y. de la Brlère, Les luttes présentes de l'Eglise, III-VI (1914-24), p,
1914-24; L'organisation internationale du monde contemporain et la Papauté
Souveraine I (1885-1924), P. 2 1930. - G. Go y a u, Papauté et Chrétlenté
sous Benoit XV, P. 1922. - M. Bie rba u m, Papsttum, christliche Staatsordnung u. christl. Völkerversöhnung. Kundgebungen d. letzten Päpste von
Pius IX bis Pius XI, Pdb. 1925. - J. I..i u e II e r, Das Friedenswerk der Kirche,
1598-1917, I. 2 Bde 8.1927. - M. Spa h n, Die päpstliche Friedensvermittlung,
B. 1919. - J. Wit I 0 x, De vredesbemiddeling van P. Ben. XV in den zomer
van 1917, H. T. 1922, 165. - P. Dudon, L'action de Benoit XV pendant la
guerre, P. 1918. - F. v 0 n Lam a, Papst u. Kurie in ihrer Politik nach dem
Weltkrieg, Illertissen 1925.

314

§ 228. De Pausen en Italië.
Zijn pontificaat viel grootendeels tijdens den verschrikkelijken
wereldoorlog. Ook de latere Pausen waren hun taak als vredes~
apostelen niet ontrouw geworden, doch hadden krachtig de vredes~
beweging ondersteund. Hun stem vond echter niet den verhoopten
weerklank. Leo XIII werd van de eerste vredesconferentie in
's Gravenhage (1899) uitgesloten. Met zijn scherpen blik op den
toestand had hij in de encycliek Praeclara (1894) verklaard:
.. Sedert vele jaren leeft men meer in een schijnbaren dan in een
werkelijken vrede". Ook Benedictus heeft onophoudelijk vermaand
tot vrede. Helaas zonder succes: ook zijn beroemde vredesnota van
1 Augustus 1917. met positieve voorstellen, werd afgewezen. Met
grooten tact heeft hij, .. de vader van allen", de neutraliteit tusschen
de oorlogvoerende volkeren weten te bewaren. Bewonderenswaardig
was zijn onvermoeide, door rijke middelen ondersteunde charitatieve
arbeid: zorg voor krijgsgevangenen en zwaargewonden, hulp aan
de hongerlijdende bevolking in verschillende landen. Pertransiit
benefaciendo. ..Gewaltiges Ieistete die Kurie in der karitativen
Arbeit" (Handbuch der Kirchengeschichte IV. 426; prot.).
4°. Achille Ratti, geb. 1857 te Desio (bij Milaan). Pius XI 1,
was een geleerde van naam, jaren lang conservator van de
Ambrosiaansche bibliotheek te Milaan, 1914 prefect der Vaticaansche bibliotheek, 1918 apostolisch visitator van Polen en
omliggende landen, 1919 nuntius voor Polen, 1921 a.b. van Milaan.
Ook hij vermaande tot vrede en heeft zich tot devies gekozen:
.. Pax Christi in reg no Christi" , de vrede van Christus in het rijk
van Christus. Hij had de reeds onder zijn voorganger begonnen
uiterst moeilijke onderhandelingen te leiden tot regeling van de
kerkelijke toestanden in de na den oorlog nieuw gevormde of ver~
anderde staten. Hij sloot concordaten 2 met Letland (1922), Beieren
( 1924), Polen (1925), Litauen (1927), Pruisen (1929), Roemenië
( 1929), Italië (1929); loste de Romeinsche quaestie op, regelde in
overeenstemming met de Fransche regeering de wettelijke positie
der kerk (1924). Aanbevolen werden de geestelijke oefeningen van
S. Ignatius (1922); een feest van Christus' Koningschap werd
1 Acta Ap. Sedis 1922 vlg. Biogr.: M. Bierbaum~P. Patricius,
Eindhoven 1924; A. Novelli~R. Jacquin. P. 1928; F. von Lama.
Augsburg 1929. - Y. de la Brière. L'organisation 11. III (1924-29),
P. 1927. 1930. - P. A I b ers. Bij het Gouden Priesterjubilé van Z. H. Paus
Pius XI, Stud. ll2 (1929) 403. - M. Per not, Le Saint~Siège. I'Eglise cath.
et la politique mondiale, P. 2 1929. - F. W a h I e n. Pius politicus. Stud. ll2
(1929), 428. - La papauté et les Questions Internationales. P. 1930. - P.
G 0 u 1 m y. Handboek van het bestuur der Kath. Kerk, Den Haag 1931.
2 A. G i a n i n i, I concordati postbellici. Mil. 1929.
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ingesteld ( 1925). Krachtig bevorderde hij de katholieke actie
(§ 227) • zette in een magistrale encycliek (Casti connubii, 1930) de
kath. huwelijksmoraal uiteen. bevestigde en verklaarde de leer van
Leo XIII over het sociale vraagstuk (Quadragesimo anno, 1931).
Van bijzondere beteekenis is zijn werkzaamheid voor de missiën
(§ 231). Hij vaardigde bepalingen uit over de hoogere kerkeI.
studiën (Deus scientiarum Dominus, 1931). Met groote beslistheid
en helderheid verklaarde en verdedigde hij de rechten der Kerk ten
opzichte van het fascistische regiem in Italië.
11. 10 • Leo XIII handhaafde krachtig den eisch tot herstel van
den Kerkelijken staat. ofschoon invloedrijke hoogere geestelijken
(kard. Capecelatro. a. b. van Napels. Mgr. BonomeIIi. b. van
Cremona, Tosti. abt van Monte Cassino) pleitten voor toenadering
tot het Quirinaal.
Het Non ExpecIit bleef van kracht. doch de Katholieken werden aangespoord
aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. De anticlericale pers voerde
een hoogen toon; herhaaldelijk hadden antikatholieke manifestaties plaats (in
1889 oprichting van een standbeeld voor Giordano Bruno te Rome); de
vrijmetselarij had grooten invloed. de regeering was antipauselijk gezind. Talrijke
kloosters werden nog geconfiskeerd; in 1881 werd het onroerend bezit der
Propaganda. behalve het paleis. geconverteerd in staatsrenten ; in 1889 werden
alle instellingen van liefdadigheid (21.766. met een kapitaal van 2 milliard lires).
aan het gezag der Kerk onttrokken en onder den staat gesteld; in 1898 werden
4000 kath. vereenigingen opgeheven; de regeering verhinderde de deelname van
den Paus aan de eerste vredesconferentie te Den Haag (1899) door de bedreiging
zelf geen afgevaardigden te zenden. als de Paus uitgenoodigd werd.
Het Non expedit was echter een tweesnijdend wapen: daar de Katholieken
aan de verkiezingen niet deel mochten nemen. verkregen de radicalen en
socialisten steeds grooteren invloed in het parlement. Daarom verklaarde Pius X
in 1905 in bijzondere gevallen op aanvrage der diocesaan-bisschoppen in het
Non expedit te willen dispenseeren. zoodat de Katholieken aan de verkiezingen
konden deelnemen om anti-katholieke candidaten te weren; in 1909 werd aan
Katholieken toegestaan een kamercandidatuur te aanvaarden, waar de
bisschoppen het goedkeurden; zij mochten echter geen eigenlijke katholieke
partij vormen noch in noch buiten het parlement. In 1919 werd het Non expedit
opgeheven en onder leiding van den priester Don Sturzo vormde zich de Partito
popolare. een politieke partij. die uit Katholieken bestond en in haar program
verschillende katholieke eischen stelde; bij de verkiezingen van 1920 behaalde
zij. ondanks de oppositie van vele Katholieken. 103 zetels (tegenover 177
liberalen. 155 socialisten. 70 republikeinen).
Het pausschap werd meerm~!en openlijk gehoond. o.a. door Nathan. den
joodschen burgemeester van Rome. Ook P. Benedictus XV moet zich herhaaldelijk
beklagen over het abnormale der positie van den H. Stoel. De gezanten van
Oostenrijk. Beieren en Pruisen bij den H. Stoel verlieten Rome. toen Italië
aan den oorlog deel ging nemen, omdat hun niet meer absolute vrijheid van
correspondentie verzekerd was. In art. 15 van het verdrag van Londen werd
door Italië als een der voorwaarden voor zijn deelname aan den oorlog de
uitsluiting des Pausen van de vredesonderhandelingen geëischt. Het voorstel van
Balfour om den Paus tot de vergaderingen van den Volkerenbond uit te noodigen,
werd door Italië en Frankrijk afgewezen.
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Toch begon zich in latere jaren een zekere toenadering te vol~
trekken. Benedictus XV had te vergeefs de deelname van Italië aan
den oorlog trachten te voorkomen; toen de beslissing eenmaal
gevallen was, toonden ook de Kath. zich loyaal en de gemeen~
schappelijke strijd bond hen vaster aan de regeering. Het nationa~
lisme was krachtig ontwaakt en des te meer werd het door de
Kath. betreurd, dat de strijd tusschen kerk en staat hun vaderland
verdeelde en zij niet positief aan den opbouw konden medewerken.
Ook aan de andere zijde zagen de bezonnen elementen in, dat
medewerking der Kath. noodig was om den dreigend en voortgang
van het radicalisme te stuiten. Mussolini schijnt van den aanvang
af zich tot taak te hebben gesteld de Romeinsche quaestie op te
lossen. In 1926 begonnen particuliere, in 1928 officieele be~
sprekingen, welke leidden tot de zg. Lateraansche verdragen,
(11 Febr. 1929) 1, die omvatten a. een politieke overeenkomst
tusschen den H. Stoel en Italië; b. een concordaat tusschen den
H. Stoel en Italië; c. een financieele overeenkomst tusschen beiden.
Door het politieke verdrag wordt de Romeinsche quaestie
opgelost.
Italië erkent en bevestigt opnieuw, dat de katholieke godsdienst de eenige
staatsgodsdienst is. Het erkent de internationale souvereiniteit van den H. Stoel.
De Città del Vaticano wordt gesticht als een onafhankelijke staat, die omvat
het Vaticaansche paleis met alle bijgebouwen. de S. Pieterskerk en het S. Pietersplein (44 hectaren). Italië erkent den persoon des Pausen als heilig en onschendbaar en stelt op aanslagen tegen hem dezelfde straffen als tegen den koning.
Het kent aan den H. Stoel het recht toe van actieve en passieve legatie volgens
de algemeene regels van het internationale recht. De centrale instellingen der
Kerk zijn exempt van alle inmenging van den kant van den Italiaanschen staat.
De H. Stoel verkrijgt verder het volle bezit van eenige kerken en paleizen. die
de internationale diplomatieke onschendbaarheid genieten. In art. 44 verklaart
de H. Stoel zich te zullen houden buiten de conflicten van tijdelijken aard
tusschen andere staten en buiten de internationale congressen. die tot dit doel
bijeengeroepen worden, tenzij de twistende partijen eenparig een beroep doen op
zijn vredeszending. doch hij houdt zich het recht voor in ieder geval zijn
geestelijke en zedelijke macht te doen gelden. (De H. Stoel zal dus in politieke
quaesties altijd neutraal blijven en als zoodanig beschouwd worden; zijn
geestelijke en moreeIe zending zal hij altijd kunnen uitoefenen).
Het verschil tusschen de garantiewet en het Lat. verdrag is: a. in plaats van
1 P. Go u I m y. Het ontstaan, de ontwikkeling en de oplossing der Romeinsche
kwestie, Hilv. 1929. - Y. del a B r i è r e, L'organisation lIl. - F. 0 I g i a t i.
La questione romana e la sua soluzione. Mil. 1929. - H. Coc h a u x. Le
Pape et I'Italie (Les Accords du Latran), P. 1929. - G. London. De Pie IX
à Pie XI. P. 1929. - E. De v 0 g hel. La question romaine sous Pie XI et
Mussolini. P. 1929. - W. M u I der. De oplossing der Romeinsche kwestie
historisch beschouwd, Stud. 111 (1929) 325; J. Bellefroid. Volkenrechtelijke
beschouwingen over het Romeinsche vraagstuk. t.a.p. 341. - Intorno ai patti
Lateranensi. Rassegna della principali publicazioni. La Civ. eaU. 1932. I, 237.
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een unilaterale komt een bilaterale oplossing; b. in plaats van een zuiver
wettelijke en juridische oplossing is gekomen een oplossing op territoriale
basis; c. de garantiewet werd geregeld door het nationale ltaliaansche recht,
het Lat. verdrag, een diplomatieke overeenkomst tusschen twee souvereine
machten, door het internationale recht (Y. de la Brière, 67).

De beteekenis van het concordaat is, dat in Italië in het vervolg
alle wettelijke quaesties omtrent godsdienstige aangelegenheden
geregeld zullen worden in overeenstemming met het kerkelijk
recht.
Italië verzekert de vrije uitoefening van de geestelijke macht, de vrije en
openbare uitoefening van den eeredienst. Verschillende kerkelijke exempties
worden vastgesteld, de kerkelijke feesten door den staat erkend, militaire
aalmoezeniers aangesteld. Een nieuwe omschrijving der bisdommen wordt voor~
bereid; de bisschoppen worden benoemd door den H. Stoel, die echter alvorens
tot de benoeming over te gaan, den naam van den gekozene aan de regeering
zal meedeelen, om zich ervan te verzekeren, dat deze geen redenen heeh van
politieken aard om zich tegen de benoeming te verzetten; het exequatur en
placet worden afgeschaft; de regeering zal het te kort aan inkomen der kerkelijke
beneficies blijven aanvullen volgens de bestaande wetten. Aan kerkelijk gesloten
huwelijken worden de burgerlijke gevolgen toegekend. ..De staat erkent als
grondslag en bekroning van het openbare onderwijs het onderricht in de
christelijke leer" (art. 36) en behalve in de lagere, wordt het ook in de middelbare
scholen ingevoerd. De staat erkent de organisaties der Katholieke actie, in
zoover zij, zooals de H. Stoel bepaald heeft, haar werkzaamheid ontwikkelen
buiten iedere politieke partij en onder de onmiddellijke afhankelijkheid van de
hierarchie, om de katholieke princiepen te verspreiden en te verwezenlijken.
De financieele overeenkomst geeft den H. Stoel een schadeloosstelling voor
het afgestane gebied: 750.000 millioen lires (volgens den toenmaligen standaard)
in contanten, 2 milliard in ltaliaansche staatsstukken.

2°. De Kath. hadden in Italië 1 een levendige sociale actie ont~
wikkeld onder leiding van TonioIo, Mgr. Bonomelli, kard. Ferrari,
a.b. van Milaan, de school van Bergamo, Meda, Crispolti e.a. In
1891 waren er 284 werkliedenvereenigingen met 73.000 leden, in
19063725 kath. organisaties met meer dan een half millioen leden.
Pius X stichtte in 1905 de Unione popolare, in den geest van den
Duitsehen Volksverein, om "de Kath. van alle klassen te
groepeeren om een gemeenschappelijk middelpunt van leer, propa~
ganda en organisatie." De Partito popolare verwierf groote
successen; een goede kath. pers werd opgericht.
Het fascisme (Oct. 1922) redde het land uit een economische
crisis en heeft op godsdienstig en moreel gebied veel goeds tot
1 E. Vercesi, Olgiati (§ 227, Il. 1°). G. TonioIo, L'unione
popolare fra i cattolici d'Italia, Flor. 1908. - M. Va u sar d, L'intelligence cath.
dans l'Italie du XXe S., P. 1921. - C. Per a, Le catholicisme en Italie, Luik
1928. - Annali dell' Italia cattolica - 1931, Mil. 1930. - A. Her met e
N. Lis i, Scrittori cattolici dei nostri giorni, Flor. 1931.

318

§ 228. De Pausen en Italië.
stand gebracht. Toch vormt het ook een bedreiging voor het paus~
schap en de kerk in Italië 1.
Mussolini heeft herhaaldelijk verklaard, het Katholicisme als een moreel
element van de ltaliaansche cultuur te beschouwen; hij brak met het liberale
systeem van den stato laico, scheiding van kerk en staat. Reeds spoedig werden
de kruisbeelden weer aangebracht in de scholen en openbare gebouwen en
talrijke voor de Kerk gunstige bepalingen genomen (o.a. invoering van het
godsdienstonderricht in de openbare lagere scholen), die door het concordaat
bevestigd en nog uitgebreid werden; de kracht der vrijmetselarij werd gebroken.
Doch een groot gevaar ligt in het laicistische positivisme en in het staa~
absolutisme. Het positivisme beschouwt den godsdienst in het algemeen en
de Kerk in het bijzonder als nuttig voor de opvoeding en vorming van het
volk, zonder de goddelijke openbaring te erkennen. BIJ het groot aantal vroeger
aan de Kerk vijandige of voor het geloof onverschillige personen, die zich bij het
fascisme hebben aangesloten of er een leidende rol vervullen. is de vrees niet
ongegrond. dat aan de uiterlijke begunstiging van den godsdienst niet een
evenredige innerlijke waardeering beantwoordt. Vervolgens heeft het fascisme
herhaaldelijk tendenzen vertoond van een heidensche staatsvergoding, volgens
de formule van Mussolini: "Alles voor den staat. alles door den staat, niets
buiten den staat". Ook de Kerk moet de belangen van den staat dienen en wat
haar werkzaamheid betreft. zich beperken tot de uitwendige praktijken van den
godsdienst. Alleen fascistische vakorganisaties worden wettelijk erkend, zoodat de
katholieke bijna alle ten gronde gingen en eigenlijke sociale actie aan de Kerk
practisch onmogelijk gemaakt is ; zij moet zich uitsluitend tot religieuse en moreeIe
werkzaamheid beperken. De kath. pers is bijna geheel verdwenen. Zou het
fascisme een antigodsdienstige richting inslaan. dan staat de Kerk, die niet meer
over een politieke partij, sociale organisatie en een pers beschikt, daar voor het
oogenblik machteloos tegenover.
Met zulke tendenzen moest het fascisme herhaaldelijk met den H. Stoel in
conflict geraken. De strijd ging vooral over de opvoeding der jeugd en over de
Katholieke actie. Het fascisme eischt de opvoeding der jeugd geheel op voor
den staat, met miskenning van de rechten der ouders en van de Kerk; deze mag
hoogstens godsdienstIeeraars op school en aalmoezeniers bij de fascistische jeugd~
vereenigingen aanstellen. De Kath. actie omvat een vereeniging van de mannelijke
jeugd (300.000 leden), van de mannen (140.000 leden), van universiteitsstudenten; eveneens van de vrouwelijke jeugd (450.000 leden), van de vrouwen
(250.000), van vrouwelijke universiteitsstudenten. Ofschoon zij zich beperkt tot
de zuiver godsdienstige en moreeIe leiding harer leden, heeft de regeering, ondanks
het protest des Pausen, in Mei 1931 haar vereenigingsgebouwen gesloten, omdat
de Katholieke actie, zoo het heet, niet noodig is, daar het fascisme zelf katholiek
is en de katholieke belangen behartigt en niet~fascistische vereenigingen, van
welken aard ook, een gevaar vormen voor den staat. Vooral op de kath. jeugd~
vereenigingen had men het gemunt. In een enc. van 29 Juni 1931 heeft de
H. Vader opnieuw sommige verkeerde opvattingen van het fascisme veroordeeld
en krachtig de rechten der Kerk op de opvoeding der jeugd en die van de
kath. actie verdedigd.

Gelukkig kwam 3 Sept. 1931 een overeenkomst tot stand tusschen
den H. Stoel en de fascistische regeering, later eenigszins gewijzigd
en aangevuld. De inhoud is : de organisaties der kath. actie oefenen
haar werkzaamheid uit buiten elke politieke partij en staan onmid~
1 eh. L 0 i s e a u, Saint~Siège et Fascisme, P. 1930. Fr. Sc h a e p man.
Het Fascisme naar zijn beginselen beoordeeld. Nijm. Utr. 1931.
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dellijk onder de kerkelijke overheid. Zij telt de 6 bovengenoemde
afdeelingen. Elke vereeniging staat onmiddellijk onder den bisschop
van het diocees, waarin zij gevestigd is; de diocesaan~bisschop
benoemt de geestelijke en wereldlijke leiders. Het centraal bestuur
wordt uitgeoefend door een centraal bureau, waarin afgevaardigden
der voornaamste diocesen of groepen zitting hebben en waarvan de
algemeene geestelijke adviseur door den Paus benoemd wordt. Tot
het program der afdeelingen behoort niet het vormen van beroeps~
en vakbonden noch de bespreking van vraagstukken en plannen, op
vakbonden betrekking hebbende. Voor zoover binnen de afdeelingen
thans aaneensluiting naar beroepsgroepeeringen bestaat, mogen
deze blijven bestaan, doch zij dienen uitsluitend tot religieuse,
moreele en cultureele, niet tot syndicalistische doeleinden. Ook de
jeugdvereenigingen moeten zich tot het religieuse beperken.
Vroegere leden van den Partito popolare mogen in de kath. actie
geen leidende rol vervullen.
Met bezorgdheid heeft de H. Vader ook meermalen gewezen op de
protestantsche propaganda.
Italië telt (1931) op de 41.220.134 inwoners 41.060.963 Katholieken, 82569
Protestanten, (1926) 51.723 saec., 10.280? reg. priesters, 4.138 ? broeders, 46.860?
zusters.

§ 229. De Kerk in de andere landen. 1
10 • Spanje. 2 Tijdens het regentschap der vrome koninginweduwe Maria Christina ( 1885-1902) genoot de Ker keen
betrekkelijke rust. Over verschillende kerkelijke aangelegenheden
(0. a. de beperking van het aantal kloosters) werden sedert 1901
tusschen den H. Stoel en de regeering onderhandelingen gevoerd.
In 1902 aanvaarde Alfonsus XIII persoonlijk de regeering ; op den
dag van zijn huwelijk (1906) werd door een anarchist een aanslag
op zijn leven gepleegd. De overgroote meerderheid van het volk was
diep geloovig, doch de eeuwenlange onderdrukking der kerk door den
.staat en de kerkvervolgingen der vorige eeuw (de Jezuieten waren in
1820, 1834, 1854, 1868 verdreven) hadden haar uitwerking niet
gemist: een sterke onderstroom van revolutionnaire en anti~kerke~
lijke gezindheid was gebleven; en in den loop dezer eeuw wonnen
de vrijmetselarij, de anti~clericale geest aan de universiteiten, het
1 De statistieken meestal volgens C. S t rei t, Atlas hierarchicus, R. 2 1929 ;
soms volgens H. Kro s e, Religionsstatistik, St. G. G. IV (1931) en nieuwere
gegevens. - 2 M. Legrendre, Espagne, D. Th. V (1913). - Ap. Leven 7
(1931) 205. - G. Gor ris, Hoe is hetgeen thans in Spanje gebeurt mogelijk?
Stud. 117 (1932) 198.
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socialisme en communisme aan invloed. Conservatieve ministeries
(Maura. 1907-09) wisselden af met liberale. anti~clericale (Cana~
lejas. 1910-12). die maatregelen namen tegen de kloosterlingen en
het godsdienstonderricht in de school. doch bij de bevolking
krachtig en tegenstand ontmoetten. In 1909 brak te Barcelona een
oproer uit: de hoofdleider. Ferrer. een anarchist en voorzitter eener
atheistische schoolvereeniging. werd terecht gesteld. wat in Spanje en
elders aanleiding gaf tot manifestaties van socialisten en vrijdenkers.
- Het Katholicisme was staatsgodsdienst. doch de regeering
had grooten invloed op de kerkelijke benoemingen. Door de enge
verbinding van kerk en staat was iedere actie tegen de regeering.
een periodiek verschijnsel in Spanje. tevens een actie tegen de kerk.
- Bij het openbaar onderwijs heerschte dikwijls een aan de kerk
vijandige geest: het bijzonder onderwijs. meest door kloosterlingen
gegeven. was zeer verbreid. doch genoot geen enkele subsidie. Ondanks de herhaalde vermaningen van Leo XIII bleven de Katho~
lieken verdeeld in verschillende politieke partijen: intregisten.
conservatieven. Carlisten. liberalen (waartoe kath. democraten en
veel vrijdenkers behoorden). terwijl ook het regionalisme een rol
speelde: zij vormden geen eenheidsfront tegenover de anti~clericale
elementen. Ook was er. op een enkele uitzondering na (El Oebate).
geen goede kath. dagbladpers. - De Kath. namen wel deel aan de
sociale actie. die onder de landelijke bevolking veel tot stand heeft
gebracht. Doch de .. Algemeene Spaansche arbeidersvereeniging"
(in 1925 met 210.000 leden) stond geheel onder socialistische
leiding: de krachtigste kath. arbeidersvereeniging telde slechts
58.000 leden. - De Spaansche kerk in haar geheel was niet rijk:
wel waren er verschillende rijke kerken en kloosters. terwijl het volk
arm was. De geestelijkheid was over het algemeen goed. doch van
groote sociale ongelijkheid en zij wist de zielzorg niet voldoende
aan te passen aan de eischen van den nieuwen tijd. wat wel blijkt
uit het gebrek aan politieke en sociale organisatie. Aan sommige
kerken waren veel geestelijken verbonden (aan de kathedraal van
Toledo 80). terwijl er talrijke parochies van 50 à 60.000 zielen
waren, en duizenden plaatsen geen kerk hadden.
In den chaos. veroorzaakt door de tegenslagen in Marokko en
de economische crisis. schiep de dictatuur van Primo de Rivera
( 1923) eenige orde. doch zijn autocratische maatregelen maakten
hem veel vijanden. terwijl de economische toestand niet verbeterde.
Ook koning Alfonsus. die hem steunde. verloor veel sympathieën.
ook onder de Katholieken: de verkiezingen van April 1931 gaven
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een groote meerderheid aan de republikeinen; Alfonsus verliet het
land en de republiek werd uitgeroepen. In de aanvankelijk anti~
monarchale beweging kregen de extremisten en anti~clericalen. die
door Moskou gesteund werden. spoedig de leiding. Op talrijke
plaatsen werden kloosters en kerken verwoest. De gematigden waren
bevreesd. zwegen of trokken zich terug; de Katholieken waren niet
voorbereid en georganiseerd voor den strijd. De 28 Juni gekozen
Cortes bestonden grootendeels uit anti~clericalen. die eigenmachtig.
zonder den Paus te raadplegen. de verhouding van kerk en staat
regelden. 13 Oct. werd het omstreden artikel 24 der nieuwe grond~
wet aangenomen. Het Kath. wordt als staatsgodsdienst afgeschaft.
Aan alle godsdienstige belijdenissen wordt volkomen vrijheid ver~
leend; zij vallen echter niet onder het gemeene recht. doch worden
als vereenigingen beschouwd. voor wie afzonderlijke wetten zullen
gemaakt worden. De staat. provincies en gemeenten kunnen de
kerk en de godsdienstige vereenigingen noch finantieelen steun
verleenen noch op een andere wijze begunstigen. Alle orden. die van
haar aanhangers een bijzondere gelofte tegenover een buiten~
landsche macht vorderen. worden opgeheven; haar goederen komen
aan den staat (gericht tegen de Jezuietenorde. zg. om haar vierde
gelofte). De overige orden worden aan een bijzondere wet onder~
worpen. die een blijvende belemmering van haar werkzaamheid en
een voortdurende bedreiging van haar bestaan beteekent. In elk
geval is haar het geven van ieder onderwijs volstrekt verboden.
In het begin van 1932 werden de bepalingen omtrent de Jezuieten
uitgevoerd. - De bisschoppen organiseerden het systeem der vrij~
willige bijdragen voor den eeredienst.
De toestand is ernstig. doch niet hopeloos. daar in het volk sterke
katholieke krachten leven.
Op een bevolking van 21.338.000 inwoners (1920) waren 21.320.000 Katholieken. 7000 Protestanten. 33.060 saeculiere. 3398 reguliere priesters. 41.790
kloosterzusters (Streit).

2°. In Portugal was het volk minder van den kath. geest door~
drongen: er heerschte groot gebrek aan priesters. terwijl ook een
deel van den saeculieren en regulieren clerus den waren geest
miste. Leo XIII en Pius X spoorden tot grooteren ijver aan. In
1910 werd de republiek uitgeroepen. wat samenging met een
scherpe kerkvervolging: scheiding van kerk en staat. vele klooster~
lingen verdreven. de kerk van een deel harer bezittingen beroofd.
alle uitingen van kerkelijk leven uit het openbare leven verbannen.
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godsdienstonderricht op de scholen verboden. 1 Onder president
Carmona (1927) begon de verhouding beter te worden.
Portugal telde (1921) 6.033.000 inwoners. 6.025.000 Katholieken. 5000
Protestanten. 6625 saec. priesters.

3°. Frankrijk. 2 a. Onder de leuze: vóór de republiek. tegen de
monarchie. kwamen in 1879 de .. laicistische" republikeinen aan de
regeering. die nog immer de macht in handen hebben. 3
Er zijn onder hen nuanceeringen : sommigen zijn agressief. achten het Christen~
dom verderfelijk en willen een zg. burgerlijke. op de rede gefundeerde leeke~
moraal. Anderen zijn meer onverschillig en dulden den godsdienst als particuliere
aangelegenheid. Doch allen zijn het er over eens. dat hij geen invloed mag
uitoefenen in het openbare leven. De verhouding tot de Kerk is afwisselend:
vervolging als de agressieve anticlericalen de macht in handen hebben of als
het voor de politiek dienstig schijnt de aandacht van andere dingen af te leiden:
een dragelijke toestand. als de gematigden aan het bewind zijn. Ook zij laten
de leekenwetten wel bestaan. want deze gelden als ..intangibles" en als criterium
van republikeinschen geest. doch zij worden niet of minder streng toegepast. De laicisten hebben de macht kunnen verkrijgen en bewaren. niet zoozeer omdat
het anticlericale element van hun program zulk een bekoring op het volk
uitoefende. doch omdat zij altijd beweerden. dat zij de bestaande democratische
en sociale orde handhaafden en dat een overwinning der clericalen den terugkeer
tot de 18e eeuw zou beteekenen : ook zorgden zij overal vertrouwde ambtenaren.
burgemeesters enz. te benoemen. terwijl de Katholieken door onderlinge verdeeld~
heid niet tot tegenweer bereid waren (Gurian. 247 vlg.). Ook de vrijmetselarij
heeft een groote rol gespeeld.

De vervolging begon onder president Jules Grévy (1879-87).
Men ging het concordaat in een voor de Kerk ongunstigen zin
uitleggen en toepassen. Dit bevat geen bepalingen over gods~
dienstige vereenigingen (congregations religieuses. kloosterorden):
daarom werd verondersteld, dat deze een bijzondere autorisatie
van de regeering noodig hadden om zich te kunnen vestigen. In
1878 waren er 30.287 mannelijke en 127.753 vrouwelijke klooster~
Hngen. In 1880 kreeg de Societeit van Jesus als een niet~geautori~
seerde congregatie bevel zich te ontbinden en haar huizen (56)
te verlaten; de andere congregaties moesten binnen 3 maanden
autorisatie vragen, om niet hetzelfde lot te ondergaan. In het land
ontstond krachtige oppositie, zoodat de regeering geheime onder~
handelingen aanknoopte met Leo XIII, die schreef er geen bezwaar
Fr. D u ij n s tee. De Kerkvervolging in Portugal, 2 dl., Leiden 1914.
Goyau. Baunard, Gurian. Debidour §207. - F. Mourret,
L'Eglise Contemporaine II (1878-1903), P. 1921. - R. P. L e c a n u e t,
L'Eglise de France sous la troisième république I-lIl (1903). P. 1907-30. E. Bar bie r. Hist. du catholicisme lihéral et du cath. social en France
1870-1914. 5 v., Bordeaux 1924. - 8 E. T a ver n ier. Cinquante ans de
politique. L'oeuvre d'irréligion. 5 v. P. 1923. - G. We iJl, Hist. de l'idée
laïque en France au XIXe s.• P. 21929. - B. G roe t h u y sen. Die Entstehung
der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich. 2 Bde 1927/30. Dom Bes s e. Les religions laiques. Un romantisme religieux. P. 1913.
1
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tegen te hebben, dat de congregaties in een door haar zelf te kiezen
vorm verklaarden, dat zij in geen enkel opzicht vijandig stonden
tegenover de republiek. Verschillende oversten volgden dezen raad
niet: 261 huizen van mannelijke kloosterlingen met 5643 leden
werden opgeheven. De geautoriseerde congregaties moesten een
extrabelasting betalen.
Daarna begon onder minister Ferry het offensief tegen de
school. Om de concurrentie van de bijzondere scholen met de
staatsschool onmogelijk te maken, werd in 1882 bepaald, dat deze
kosteloos zou zijn. Het godsdienstonderricht en het toezicht der
geestelijkheid op de openbare scholen werden afgeschaft (1882):
in 1886 aan geestelijken en kloosterlingen verboden aan de openbare scholen onderwijs te geven. De Katholieken waren edelmoedig:
ten koste van groote offers werden talrijke vrije scholen opgericht.
- Dan werden vele hospitalen en instellingen van liefdadigheid
verleekt, de geestelijken tot den militairen dienst verplicht, de
echtscheiding ingevoerd.
b. Als motief van deze wetten werd door de regeering aangegeven, dat de Kath. monarchisten waren en dus vijanden der
republiek. Om dit voorwendsel weg te nemen en de Kath. tot
activiteit op te wekken, spoorde P. Leo xm hen aan, de republiek
eerlijk te erkennen. Zij moesten niet buiten de natie blijven staan,
doch zich vereenigen op den grondslag der constitutie: door hun
sociaal program (de republikeinen hadden op dit gebied nog niets
gedaan) de massa's trachten te winnen en met haar hulp in het
parlement een sterke partij vormen, die de anticlericale wetten
kon opheffen. Het is de zg. politique du ralliement 1, se rallier, zich
vereenigen met de republiek, eigenlijk een onjuist woord en door
teo zelf nooit gebruikt, daar de Kerk zich niet met een regeeringsvorm vereenigt, doch de bestaande machten erkent, niets meer. De
vermaningen des Pausen vonden echter bij de Katholieken niet
den verhoopten weerklank.
Er waren wel Katholieken, die de republiek erkenden, doch de meesten waren
monarchisten en overtuigd, dat de republiek krachtens haar wezen vijandig
tegenover den godsdienst stond, omdat zij op het valscheprindep der volk&souvereiniteit berustte en de voortzetting was der revolutie, die de rechtmatige
'monarchie omvergeworpen en de Kerk vervolgd had. Zij vergaten, dat een in
oorsprong onrechtmatige regeering op den duur gewettigd kan worden, zooals
zoo dikwijls geschied is. Sommige Katholieken verheugden zich zelfs over de
antikerkelijke wetten: des te eerder zou .de republiek anarchie veroorzaken
1 Ca r d. Fe r rat a, Mémoires. Ma nondature en France, 3 v. R. 1920. L. deC h e y s s a c, Une page d'histoire politique: Ie ralliement. P. 1909. J. Pi 0 Ut Le Ralliement. Sonhistoire, P. 1928.
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en haar eigen ondergang te gemoet gaan. Zij bestreden de republikeinsche
Katholieken als vijanden der Kerk. Dikwijls sloten Katholieken zich aan bij
voor het geloof onverschillige politieke tegenstanders der regeering: bij felle
nationalisten als P. de Cassagnac, antisemieten als Drumont, avonturiers als
generaal Boulanger (1887-89). Op onverstandige wijze kozen zij partij tegen
Dreyfus, een joodschen officier, door een militair gerechtshof (allerwaarschijnlijkst
onschuldig) veroordeeld (1894 en 1899), omdat hij militaire geheimen uitgeleverd
zou hebben. Een groote beweging werd ingezet om het Dreyfusproces te herzien
en wijl zij vooral van anticlericalen (Zola) uitging, zagen de meeste Katholieken
daarin een antinationale actie van (de internationale) vrijmetselaars, Joden enz.
tegen het leger, dat onder de officieren veel Katholieken telde en waren daarom
tegen Dreyfus. De loge had inderdaad aan de Kerk· veel kwaad gedaan, doch
vele Katholieken gingen te ver en zagen bijna in alles de hand der vrijmetselarij,
onbewust misschien ook om hun eigen gebrek aan activiteit te verontschuldigen.
Het is zoo gemakkelijk alle kwaad aan de vijanden der Kerk en booze machten
toe te schrijven: dan gaat men zelf vrij uit. Gewetenlooze schrijvers (o.a. de
zg·. bekeerde vrijmetselaar Leo TaxU), speculeerden op deze stemming en deden
fantastische verhalen over de praktijken der vrijmetselarij, haar connecties met
den duivel (Diana Vaughan) enz., welke maar al te veel geloof vonden.
Katholieken, die critisch daartegenover stonden, werden beschuldigd "de manquer
d'esprit surnaturel", "de se laisser gagner par l'esprit rationaliste du siècle". In
1897 werd Leo Taxi! ontmaskerd. De vrijmetselaars spotten met de lichtgeloovigheid der Katholieken en konden met een schijn van recht beweren, dat
ook het andere, wat over hen verhaald werd, onwaar of overdreven was.
Leo XIII begreep, dat de Katholieken door de republiek zelf te bestrijden of
niet aan de verkiezingen deel te nemen, de vijanden der Kerk wapenen in de
hand gaven en hun de overwinning gemakkelijk maakten. Geleidelijk en voorzichtig poogde hij hen tot andere gedachten te brengen. Een uiting daarvan is
reeds zijn bovengenoemde verklaring aan de congregaties. In 1883 stierven
Gambetta, Veuillot, Chambord, de voornaamste vertegenwoordigers der beide
partijen. Het volgend jaar publiceerde Leo de ene. Nobilissima Gallorum gens:
de Katholieken moeten iederen schijn van vijandigheid tegenover de republiek
vermijden, hun onderlinge twisten over den monarchistischen 'of republikeinsehen
regeeringsvorm bijleggen en zich vereenigen tot positieven arbeid: de katholieke
belangen gaan boven politieke. In de ene. Immortale Dei (1885) verklaart hij,. dat
"het recht om te bevelen aan geen enkelen regeeringsvorm gebonden is". Hij
vermaant nog niet uitdrukkelijk, de republiek te erkennen. Na de mislukking van
het avontuur van Boulanger (1889) bleek de republiek wel voor langen tijd
gevestigd te zijn. Ook de stemming der Katholieken scheen gunstiger om haar te
erkennen. De sociale Katholieken (de Mun e.a.) waren aanvankelijk nauw met
de legitimisten verbonden geweest. Doch toen zij zagen, dat deze weinig voor
sociale hervorming gevoelden en op sociaal-economisch gebied de liberale
opvattingen der republikeinen deelden, dat de protesten tegen de republiek steeds
meer de massa's van de Kerk vervreemden, gevoelden zij weinig meer voor
restauratie plannen en scheen een democratische republiek beter hun idealen te
kunnen verwezenlijken. J. Piou stichtte in 1889 in de kamer de "groupe de la
droite constitutionnelle", die de republiek aanvaardde. De verkiezingen van 1889
gaven een vrij sterke meerderheid aan de gematigde republikeinen, die
genegen waren een "politique d'apaisement" in te leiden. 12 Nov. 1890 hield
kard. Lavigerie (met instemming, volgens anderen in opdracht van Leo XIII)
aan een maaltijd ter eere van het te Algiers aangekomen Fransche eskader,
een toespraak: ..als de wil van een volk zich dUidelijk uitgesproken heeft".
komt het oogenblik den bestaanden regeeringsvorm te erkennen ..sans arrière
pensée". De "toast van Algiers" was een gebeurtenis. Verschillende Katholieken
betuigden hem instemming, anderen (ook bisschoppen, o.a. Mgr. Freppel) waren
verontwaardigd. Leo trachtte den storm te bedaren. In de ene. Au milieu des
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sollicitucles (1892) maakte hij onderscheid tusschen de .. pouvoirs établis" en
de "Iégislation" ; de Katholieken moeten het gezag der republiek erkennen, doch
haar wetgeving, in zoover zij anti-katholiek is, met alle wettelijke middelen, die
de grondwet biedt, bestrijden.
De democratische en jongere Katholieken waren in het algemeen vol geestdrift :
zij zagen het verband tusschen Rerum Novantm en de politiek van Leo ten
opzichte van Frankrijk: nu kon de Kerk haar actie onder het volk beginnen.
Doch sommigen overdreven, alsof de republiek de eenige ware regeeringsvorm,
alsof het erkennen der monarchie zonde zou zijn: zij spraken van ..Ie péché de
monarchie". In de enc. Graves de communi (§ 227) zette Leo deze opvattingen
recht. Doch verschillende legitimisten, die zich ..catholiques avant tout" noemden
en daarom de republiek beweerden te bestrijden. die het monopolie van Katholidsme voor zich hadden opgeëischt. hielden zich niet aan den Paus. nu hun
politieke belangen in het gedrang kwamen: de Paus was niet goed ingelicht:
de republlkeinsche regeeringsvorm is in het algemeen wel niet verkeerd. doch
deze republiek Is in wezen anti-katholiek: de Paus gaat in deze politieke
aangelegenheid zijn bevoegdheid te buiten. Men sprak zelfs van een verbond van
Leo met de vrijmetselarij.
Zoo bleven de Katholieken verdeeld. terwijl de macht der anticlericalen steeds
meer bevestigd werd: de verkiezingen van 1898 brachten hun een groote
meerderheid. De monarchisten hadden eigen candidaten gesteld tegenover
de republlkeinsche Katholieken: zoo werden de .. ralliés· Piou. de Mun. Lamy
niet herkozen. Ook de republlkeinsche Katholieken waren ontactisch geweest.
terwijl de handig uitgebuite Dreyfusaffaire den Katholieken veel kwaad deed.
Waldeck-Rousseau. van 1899-1902 minister-president. vormde in 1899 onder
de leuze ..de republiek in gevaar" de ..Défense républicaine". waarbij republikeinen. radicalen. sodalisten (die een anticlericale richting ingingen; Millerand.
Jaurès) zich tot een anticlericaal "bloc" aaneensloten. Dit is tot heden blijven
bestaan: de vraag is of een links blok (radicalen en socialisten) of een middenblok (radicalen en gematigde republikeinen) regeert; bij het eerste treedt het
anticlericalisme op den voorgrond. bij het tweede het nationalisme.

c. De nieuwe vervolging 1 begon met den strijd tegen de con~
gregaties. De wet op de vereenigingen (1901) bepaalde. dat geen
congregatie gevormd mag worden zonder een bijzondere wet. die
haar werkzaamheid regelt en geen nieuwe stichting zonder een
speciaal decreet. De bezittingen der congregaties. die binnen drie
maanden aan de wet niet gehoorzaamden. zouden gelikwideerd
worden. Onder den minister~president E. Combes (1902-05). een
vroegeren seminarist. die openlijk verklaarde de Kerk te zullen
vervolgen tot volkomen vernietiging. werd deze wet streng en
brutaal uitgevoerd; aan de meeste congregaties werd de autorisatie
geweigerd. Het milliard. dat haar bezittingen zouden opbrengen.
bleef hangen in de handen van vrienden der regeering. Een wet
van 1904 verbood zonder meer aan de congregaties het geven van
onderwijs (15.000 scholen gesloten. 40.000 gelaiceerd).
De verhouding werd steeds slechter. vooral na den dood van
1 E. Sirmond, Hist. de la lIIe Republique III (1897-99); IV (1899-1906),
P. 1922. - J. Lefaivre, La persécution depuis vingt-dnq ans (1880---1907),
P. 1909.
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Leo XIII. Combes wilde de bisschoppen benoemen zonder voorafgaande bespreking met den H. Stoel. waarop deze dan de institutie
zou moeten geven. wat de Paus natuurlijk niet kon toestaan. De
minister dreigde toen in het vervolg de zetels onbezet te laten. In
1904 bracht president Loubet te Rome een bezoek aan den koning
van Italië. waartegen P. Pius X protesteerde: daarop werd de
Fransche gezant bij den H. Stoel teruggeroepen. Pius ontbood de
b. van Laval· en Diion naar Rome. om zich over disciplinaire aangelegenheden te verantwoorden. Zij wendden zich tot Combes. die
met een beroep op de organieke artikelen de reis naar Rome verbood. Daarop werd de pausel. nuntius. Mgr. Lorenzelli. door de
Fransche regeering weggezonden. De auditeur der nuntiatuur.
Montagnini. was in Parijs gebleven: in strijd met het volkerenrecht werden zijn papieren in beslag genomen en gedeeltelijk
gepubliceerd. 9 Dec. 1905 werd in de kamer de wet aangenomen
van de scheiding van kerk en staat. waarbij het concordaat werd
opgeheven. 1 "De republiek erkent. bezoldigt. noch komt tegemoet
aan eenigen eeredienst". De publiek-rechtelijke positie der kerk in
Frankrijk was daarmee vernietigd: alle eerediensten. ook de
katholieke. mogen vrij worden uitgeoefend. doch de regeering
erkent niet meer "een katholieke kerk". alleen locale vereenigingen
van eeredienst: associations cultuelles. Alle subsidies (38 millioen
francs) aan de kerkgenootschappen houden op: de roerende en
onroerende goederen (kerkgebouwen. pastorieën. seminaries enz .•
333 millioen frs. van het kath. kerkgenootschap) komen aan den
staat. doch kunnen voor het gebruik aan de associations cultuelles
overgedragen worden: geschiedt dit niet binnen een jaar. dan
vervallen zij aan de burgerlijke gemeenten voor armenzorg en
liefdadigheid. De rapporteur der scheidingswetten was Briand.
Tevergeefs hadden de Kath. betoogd. dat de regeering niet eenzijdig het concordaat kon opheffen. niet de kerkelijke goederen tot
staatseigendom kon verklaren. niet de subsidies intrekken. die een
schadeloosstelling waren voor de in beslag genomen kerkelijke
goederen. afgeschafte tienden enz. De bezittingen konden wel voor
de kerk gered worden door overdracht aan de associations
cultuelles 2. doch dit waren vereenigingen van leeken. waarvan de
pastoor wel lid en voorzitter kon zijn. doch die hem salarieerden
1 Livre blanc du Saint~Siège sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat en
France. R. 1905. - E. Ren a r d. Le cardinal Mathieu. P. 1924. - P. B ure a u.
Quinze années de Séparation. P. 1921.
11 A. B rou, Les Associations cultuelles. P. 1906.
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en controleerden en aan welke hij dus feitelijk ondergeschikt was;
zij konden het kerkgebouw desnoods ook voor niet~kath. gods~
dienstoefeningen afstaan. Bovendien moest bij conflicten tusschen
pastoor en association niet de bisschop, doch de raad van state
beslissen. De pastoors werden dus aan de Ieeken ondergeschikt
gemaakt.
P. Pius X vroeg het advies der bisschoppen; allen waren het
er over eens, dat de associations in dezen vorm niet aanvaard
konden worden, doch de meerderheid was van oordeel, dat er wel
een middel kon gevonden worden om ze in overeenstemming met
het kerkelijk recht te constitueeren. Na rijp onderzoek verbood
echter de Paus in de ene. Gravissimo officii (10 Aug. 1906) de
vorming van associations cultuelles; de bisschoppen en geloovigen
gehoorzaamden. De regeering had dit niet voorzien en stond
machteloos tegenover dezen passieven tegenstand. Zij had nu de
kerken moeten sluiten, doch zoover durfde zij niet te gaan; een
wet van 1907 stond de kerkgebouwen in bruikleen aan de Kath. af.
De kerk had echter geen wettelijke existentie; de vorming van een
kerkelijk vermogen was niet mogelijk en zij was aangewezen op
aalmoezen; vele gebouwen, seminaries enz. werden door de
regeering in beslag genomen.
De anticlericalen hadden gemeend, dat de kerk, in de diepste
armoede gedompeld en van haar wettelijke existentie beroofd,
spoedig ten gronde zou gaan. Zij hadden geen rekening gehouden
met haar bovennatuurlijke levenskracht. Met bewonderenswaardigen
moed en opoffering hebben de geestelijken het verlies hunner
bezittingen en inkomsten gedragen 1. Het kath. volk liet hen niet
in den steek en zorgde door den "denier du culte" voor hun onder~
houd. Een voordeel was, dat de kerk vrij was geworden: de
benoeming der bisschoppen was niet meer van de regeering afhanke~
lijk; het was niet meer noodig haar toestemming te vragen om
kerken te bouwen. Zoo waren er bv. te Parijs in 1912 behalve 24
hulpkapellen 15 parochies meer dan in 1905. Tijdens den oorlog
heerschte de "union sacrée" : allen vereenigden zich ter verdediging
van het vaderland. De Ieekenwetten werden niet opgeheven, doch
niet meer toegepast; de meeste congregaties konden terugkeeren.
In 1921 werd het gezantschap bij den H. Stoel hersteld. Het resul~
taat der besprekingen tusschen den H. Stoel en de regeering was,

1

D. G w y n n, The cath. reaction in France. Lo. 1924.
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dat in plaats van de associations cultuelles associations diocésaines 1
konden worden opgericht, die in overeenstemming waren met het
kerkelijk recht en door P. Pius XI in de ene. Maximam gravissi~·
mamque (1924) werden goedgekeurd. Daardoor is het de kerk
mogelijk geworden op wettelijke wijze de kerkelijke goederen te
bezitten en te administreeren. De regeering Herriot (1924) sloeg
weer de antic1ericale richting in, doch stuitte op den van Elzas~
Lotharingen uitgeganen tegenstand der Kath., terwijl ook bij het
volk weinig geestdrift voor anticlericalisme bestond. Toch blijft
waakzaamheid geboden: er wordt den laatsten tijd een krachtige
actie gevoerd voor de "école unique", de opheffing van de vrijheid
van onderwijs.
d. Een voortzetting der vijandige houding van talrijke Kath.
tegenover de republiek, in een anderen vorm en op een anderen
grondslag als onder Leo XIII, was hun deelname aan de Action
française 2, die door den H. Stoel verboden werd.
De Action française ontstond als een nationalistische beweging tijdens de
Dreyfusaffaire (1899); geleidelijk werd zij bovendien antidemocratisch, anti~
republikeinsch, monarchistisch; haar talentvolle leiders (Léon Daudet, Dimier,
Vaugeois, Georges Sorel, vooral Charles Maurras) waren ongeloovigen. Zij heeft
nooit een sterke politieke partij kunnen vormen (I zetel in het parlement), doch
verkreeg invloed in de intellectueele kringen en onder de Katholieken. De
princiepen der Action française, vooral door Maurras uiteengezet en met har~
tochtelijke welsprekendheid verdedigd, berusten op het positivisme. Op weten~
schappelijke wijze, door de ervaring, meent hij te kunnen bewijzen, dat de
eenige goede regeeringsvorm in Frankrijk de monarchie kan zijn, omdat zij
alleen de eenheid der natie tot stand kan brengen en bewaren. ,,40 koningen
hebben in 1000 jaar Frankrijk geschapen". De eenheid kan niet van beneden
af tot stand komen, doch alleen van boven af geschapen worden door een
dynastie, wier belang samenwerkt met dat der natie. De democratie en de
republiek zijn derhalve noodlottig voor het nationale welzijn. Maurras is dus
niet als de legitimisten voor de monarchie, omdat zij steunt op het goddelijk
recht, doch omdat zij noodig is voor Frankrijk. De katholieke dogma's hebben
geen waarde als openbaringswaarheden, doch als onontbeerlijke princiepen voor
het nationale en sociale leven. Zoowel om het nationale welzijn als krachtens
de traditie kan de monarchie niet tegen den katholieken godsdienst zijn. De
Action française bestrijdt dus de republiek zoowel als regeeringsvorm als om
haar antikatholieke wetten. En hier lag een aanrakingspunt met de Katholieken,
1 Ren a u d, Les Associations diocésaines, P. 1923. R i g a u d, Les Ass.
dioc., P. 1924. - A. Goubert, Les Ass. dioc., P. 1930. - 2 In hoofdzaak
volgens G u r i a n, Die pol. u. socialen Ideen, en Die A. fr., H. J. G. 50
(1930),433. - J. Grisar, Action fr., L. Th. K. I. - R. Jouve, De strijd
om de A. fr., Stud. 109 (1928), 47. - L'Eglise cath. et rA. fr., P. 1927. J. Maritain, La primauté du spirituel, P. 1927. - Doncoeur, Maritain
e.a., Pourquoi Rome a parlé, P. 1927. - N. Fontaine, Saint~Siège, A. fr. et
"Catholiques intégraux", P. 1928. - W. G u r i a n, Der intregale Nationalismus
in Frankreieh, Frankfort 1931.
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legitimisten en andere, die niet zoozeer tegen de republiek als zoodanig als
tegen haar anticlericale wetten bezwaar hadden. Aanvankelijk waren zij
gereserveerd, doch vooral sedert de periode Combes, toen de mislukking der
ralliementpolitiek van Leo XIII en het essentieel antikatholiek karakter der
republiek dUidelijk schenen te blijken, meenden zij in de Action française een
bondgenoote te vinden. En dèze van haar kant trachtte de Katholieken te
winnen: men zou alleen practisch samengaan en over de princiepen, de
metaphysica, niet spreken; aan de sociale aspiraties van den "niet~gerallieerden"
de la Tour du Pin e. a. kwam zij te gemoet door haar korporatiesysteem.
Onder de Katholieken ontstonden hevige polemieken; de voorstanders
(Descoqs S. J., Dom Besse O. S. B. e. a.) verdedigden de samenwerking met
ongeloovigen, door de distinctie, dat zij niet in de leer, alleen in de tactiek
met hen samengingen, om de monarchie te herstellen, die de Kerk de haar
toekomende plaats zou teruggeven. En het merkwaardige verschijnsel deed zich
voor, dat verschillende van de meest conservatieve, intransigente Katholieken,
de zg. integralen (f 230), de vurigste verdedigers waren van de Action française,
die volgens hen het gezagsprinciep handhaafde; de katholieke republikeinen,
voorstanders van algemeen kiesrecht, waren verdacht van modernisme, "imbus
des erreurs libérales et démocratiques". De pauselijke veroordeeling van de
democratischen Sillon (1910) scheen deze meening te bevestigen. Vele aanzienlijke
Katholieken, op wier ondersteuning de Kerk na de scheidingswetten aangewezen
was, sympathiseerden met de Action française, zoodat het voor de geestelijken
moeilijk was zich tegen haar uit te spreken.
Doch Pius X zag de gevaren; de Index veroordeelde (29 Jan. 1914) ver~
schillende werken van Maurras en het tijdschrift L'Action française; op aandrang
van hooge Pransche geestelijken werd het decreet toen niet gepubliceerd; kort
daarop brak de oorlog uit. Na den oorlog veranderde de toestand. De Action
française had vooral steun gevonden bij de Katholieken, omdat de republiek
antichristelijke wetten uitvaardigde. Nu echter was de vervolging gestaakt;
de betrekkingen met den H. Stoel waren weer aangeknoopt. Het drijven der
Action française tegen de republiek kon aanleiding geven tot een nieuwe kerk~
vervolging; bovendien was het onverstandig en gevaarlijk de Katholieken te
binden aan een politieke antirepublikeinsche partij. De godsdienstige opvattingen
der leiders vormden een gevaar voor de Katholieken; het dagblad L'Action
française ging ook op moreel gebied niet vrij uit. 25 Aug. 1926 sprak kard.
Andrieu, a.b. van Bordeaux, zijn afkeuring uit over de Action française in een
open brief, die door den H. Stoel geprezen werd. In een openbare allocutie
(20 Dec.) zette de H. Vader zijn bezwaren uiteen; 29 Dec. publiceerde en
bevestigde het H. Officie het Indexdecreet van 1914 en veroordeelde het
dagblad L'Action française. Een gemeenschappelijk schrijven der Pransche bis~
schoppen (29.3.1928; een bewijs, hoe vast het pauselijk gezag gevestigd is, want
verschillende waren voorstanders der Action française geweest), zette de valsche
princiepen der Action française uiteen: het ..nationalisme intégral", een
heidensche opvatting van den staat, waarin voor de Kerk slechts plaats is aIs
een steun voor de orde en niet als goddelijke instelling; het princiep "politique
d'abord", de politiek boven den godsdienst; het willen bereiken van het doel
..par tous les moyens"; haar heftige polemieken, in strijd met den christelijken
geest; het absolute gebrek aan eerbied voor de geestelijke overheid. De Paus
verbiedt niet monarchist te zijn, doch wel, dat men onder voorwendsel de
monarchie te herstellen, de Katholieken met valsche leerstellingen besmet. Dan
wordt bepaald, dat degenen, die openlijk de Action française blijven aanhangen,
de H. Sacramenten en de kerkelijke begrafenis niet kunnen ontvangen. - Het
schijnt, dat onder de Katholieken nog al oppositie tegen deze maatregelen
bestond; eenige hooge geestelijken werden door den. Paus uit hun ambt ontslagen.
Op allerheftigste wijze werd de H. Vader in de Action française aangevallen.
op zich reeds een bewijs, welk een gevaarlijke mentaliteit daar heerscht.
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e. Tijdens de kerkvervolging konden de Kath., bovendien nog ver~
deeld, op sociaal gebied niet veel tot stand brengen. Toch hebben
de Mun, abbé J. Lemire (1853-1928). afgevaardigde van Hazen~
brouck, een aanzienlijk aandeel gehad in de tot standkoming van
sociale wetten. Leroy S. J. stichtte in 1903 de Action populaire,
Lorin in 1904 het werk der sociale weken (§ 227, 11). Groote ver~
wachtingen werden aanvankelijk gebouwd op den Sillon, gesticht
door Marc. Sangnier, student in de mathesis te Parijs, die sedert
1894 medestudenten vereenigde om het Evangelie en Rerum
novarum te lezen.
Er heerschten groote geestdrift en edelmoedigheid; de leden voerden een
ijverige godsdienstige propaganda en sociale actie onder de arbeiders. Doch in
latere jaren ontaardde de beweging in een humanitair democratisch streven, dat
de democratie, berustende op de menschelijke waardigheid, als het eenige ideaal
voorstelde en alle weldenkende menschen van alle belijdenissen wilde omvatten;
ook onttrok zij zich aan de leiding van het kerkelijk gezag. In een schrijven
aan het Fransche episcopaat (25 Aug. 1910) veroordeelde P. Pius X, met volle
erkenning van het tot stand gebrachte goede, deze tendenzen. De leiders onder~
wierpen zich; de Sillon werd gedeeltelijk hervormd, gedeeltelijk ontbonden.
Het katholieke vereenigingsleven is sterker dan men op het eerste gezicht
verwachten zou 1. Er bestaan vereenigingen van de katholieke jeugd, katholieke
studenten, universiteitsprofessoren, ingenieurs (6000 leden), artsen enz., doch in
1930 slechts 708 syndicaten van christelijke arbeiders. De door generaal de
Castelnau in 1924 gestichte Fédération nationale catholique, in den geest der
Italiaansche Katholieke actie, telde in 1931 drie millioen mannelijke leden. Nog
immer is Frankrijk het land van bewonderenswaardige heiligen (S. Theresia,
1873-97) en een heldhaftigen offergeest onder geestelijken, kloosterlingen en
leeken. Doch er heerscht zeer ernstig priestergebrek (in den oorlog vielen 3200
priesters en veel seminaristen; van 1900-1930 was het aantal priesterwijdingen
13.000 minder dan dat der sterfgevallen), terwijl het neomalthusianisme maar al
te zeer verbreid is. Van de 40.744.000 inwoners waren in 1926 39.000.000 Katho~
liek; volgens Lesourd (blz. 38) nemen 28 à 29 millioen min of meer hun plichten
waar, volgens een andere schatting (St. d. Z. 103 (1922), 188) zijn er 10 millioen
werkelijk praktiseerende Katholieken, 17 millioen vervullen hun plichten onregel~
matig, 7 millioen alleen bij gelegenheden.

Ondanks alles is Frankrijk in cultuur en traditie een katholiek
land gebleven en het schijnt ook in godsdienstig opzicht een onuit~
puttelijke energie te bezitten. 2 Op theologisch gebied (in wijderen
zin) neemt het in latere jaren wellicht de eerste plaats in, waartoe
1 G. Go y a u, L'effort catholique dans la France d'aujourd'hui, P. 1923. M. Tu r man n, Le syndicalisme chrétien en France, P. 1929. - P. Rob in 0 t ~
Marcy, Aux prises avec l'apostasie des masses, P. 1930. - G. Vianee.
La Fédération nationale cath., P. 1930. - L. Mer kie n, Pour l'essor du catho~
licisme en France par cette generation, P. 1931. - K. Rei ne r t, Die Kath. im
französichen Parteileben, St. d. Z. 121 (1931) 448. - 2 P. Lesourd. Le
Catholicisme en France, Luik 1927. - S. Bar r a u I t, La sainte France contem~
poraine, P. 1929. - Statistieken en gegevens in: La documentation catholique,
P. 1918 vlg.; Almanach catholique francais, P. 1921 vlg.
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de in 1876 opgerichte Instituts Cathóliques in hooge mate hebben
bijgedragen. Verblijdend en hoopvol is de oriënteering van een
intellectueele en artistieke elite naar de kath. Kerk: bekeerlingen
als Brunetière, Huysmans, Coppée, Psichari (een kleinzoon van
Renan); letterkundigen als Huysmans, Bazin, Bordeaux, Bertrand,
Bourget, Claudel, denkers als Maritain. De hoogere kringen hebben
zich het eerst van Christus afgewend; zij gaan ook het eerst tot
Hem terug. 1
4°. Na den oorlog is de overwegend kath. Oostenrijksche~Hon~
gaarsche monarchie uiteengevallen; in de meeste landen heeft de
kerk een zwaren strijd te doorstaan.
In Oostenrijk 2 werd in 1896 door K. Lueger (1844-1910), den
bekwamen en populairen burgemeester van Ween en, de christelijk~
sociale partij gesticht. Zij steunde op de sociale opvattingen van
Vogelsang, bestreed het liberalisme, de vrijmetselarij en den over~
wegenden invloed der Joden, later vooral de sociaaldemocratie.
Ofschoon zij aanvankelijk bij de conservatieven (kard. Gruscha,
a.b. van Weenen) weinig sympathie vond, heeft zij veel bijge~
dragen tot handhaving der christelijke princiepen en na den
oorlog heeft zij het land in de moeilijkste omstandigheden bestuurd
(Mgr. Ign. Seipel). Met de opkomst der christelijk sociale partij
ging samen een religieuse hernieuwing onder leiding van
P. Abel S. J. (t 1926) e.a. In 1892 werd de Leogesellschaft gesticht
tot bevordering der wetenschap, in 1905 de Piusverein voor de kath.
pers. Doch vooral na den oorlog is de sociaaldemocratie, die een
zeer antigodsdienstig karakter draagt, machtig geworden; zij telt
488.000 mannelijke en 229.000 vrouwelijke georganiseerde leden.
(St. G. G. IV, 1659). In Weenen (1.866.000 inwoners), dat voor
90 % kath. was, zijn van 1919-1930 210.000 Kath. uit de kerk
getreden. De oorzaken zijn de sociaaldemocratie, de ontchriste~
lijking der school, de economische ellende, het priestergebrek.
1 H. P I a t z, Geistige Kämpfe im modernen Frankreich, Mn. 1922. J. van
Rij c k e v 0 r s e I, Het "Renouveau catholique" in het tegenwoordige Frankrijk,
Stud. 1()() (1923) 42, 97. - J. Cal vet, Le renouveau cath. dans la littérature
contemporaine, P. 1927. - G. F 0 n s e 9 r i v e, De Taine à Peguy. L'évolution
des idées dans la France contemporaine, P. 1917. - G. B rom, Kath. Frankrijk,
De Beiaard 10, 1 (1925), 66. - 2 K. H a n d los s, Oesterreich, Kirchliche
VerhäItnisse, St. G.G. III (1929),1857. - E. Tomek, Autriche, D. H. E. V
(1930). - J. Se i pel, Christlichsoziale Partei in Oesterreich, St. G. G. I. E. Hef el, Kirche u. Staat in Oesterreich, St. G.G. lIl. - Fr. 0 d e h n a I,
Lueger. St. G. G. m. - L. Kr e h s, Das karitative Wirken der kath. Kirche in
Oestenreich im 20. Jh .• 1927. - Der Katholizimus in Oosterreich. hrg. v. A.
Hu d a I. Ihr. 1931. - P. Del at t r e. Les luttes présentes du catholicisme en
Europe Centrale. P. 1930.
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Oostenrijk telde (1926) 6.664.000 inwoners, 6.200.000 Katholieken, 210.000
Protestanten; (1928) 4790 saeculiere, 2536 reguliere priesters, 1682 broeders,
15.835 kloosterzusters.

5°. Het meest van alle landen is Hongarije 1 verminkt, dat twee
derden van zijn gebied en bevolking verloor, waarvan 33 %
Magyaren, die onder andere, meest cultureel lager staande landen
gekomen zijn. Op het einde der 90er jaren begon een religieuse her~
nieuwing, wier voornaamste leiders waren Ottokar Prohaszka, b.
van Stuhlweissenburg, een groote sociale hervormer, redenaar en
schrijver, Bela Bangha S. J., de apostel der pers en der Mariaansche
congregaties, graaf Zichy, stichter der kath. volkspartij. Na den
oorlog is de godsdienstige geest nog versterkt, mede ook wel als
een gevolg van de communistische terreur van Bela Kun en van
het streven den nationalen godsdienst in eere te houden. De kerk
geniet absolute vrijheid; de schoolwetgeving vertoont overeen~
komst met die van ons land: de kerk richt de scholen op, die
zoo noodig door staat en gemeente gesubsidieerd worden.
Schaduwzijden zijn de onevenredig groote invloed der Joden, die
bijna geheel den handel in handen hebben, het streven der Calvi~
nistische minderheid (21 %) naar politieke overheersching,
feodale toestanden met groote sociale ongelijkheid, ook onder de
geestelijkheid.
Hongarije telde (1920) 7.980.000 inwoners, 5.254.000 Katholieken, 2.167.000
Protestanten. 51.000 niet~geünieerde Grieken; (1928) 3040 saeculiere, 11701
reguliere priesters, 462 broeders, 4586? zusters.

6°. De republiek Tschechoslovakije 2 telde in 1931 14.500.000
inwoners, met 10.833.000 Kath. van den Latijnsehen, 585.000
geunieerde Kath. van den Grieksehen en Armenischen ritus, 73.000
niet~geunieerden, 793.000 leden van de Tschechoslovakische kerk,
990.000 Protest., 853.000 zonder belijdenis. Van de Kath. zijn
ongeveer de helft 7schechen, 1/4 Duitsehers, 1/5 Slovaken; de
geunieerden zijn meest Ruthenen. In Bohemen, met name onder
de Tschechen, lieten de godsdienstige toestanden vóór den oorlog
veel te wenschen over: vrijmetselaars en liberalen bekleedden
veelal de ambten; de kerk was rijk, doch bij de geestelijkheid was
~einig ijver; het volk, vooral het intellectueele gedeelte, was
religieus onverschillig. Er heerschte een sterk nationalisme met een
anti~roomsche tendenz, dat zich vooral uitte na den oorlog en bij
Delattre. :...- A. Abbing, Het drama van Trianon, Amst. 1931. Del a t t r e. - J. 0 ver mar s, Zum Verständniss der Tschechoslowakey,
St. d. Z. 121 (1931) 466.
1

2
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de Husfeesten: men meende, dat Rome, met Oostenrijk verbonden,
het Tschechische element miskende en onderdrukte. Bij de
Duitsehers en vooral onder de Slovaken was de toestand veel
gunstiger. De regeering der nieuwe republiek (1918) was anti~
katholiek en streefde er naar de school te laïceeren, om door de
school, zoo het heette, de moreele eenheid van het land tot· stand
te brengen. Ook wordt de kerk in hare bezittingen bedreigd. Er
werd een sterke antigodsdienstige propaganda gevoerd, zoodat
van 1919-21 1.400.000 Kath. de kerk verlieten, vooral in
Bohemen: de meesten werden godsdienstloos: een deel ging over
tot de Tschechoslovakische kerk.1
Reeds in de 90er jaren bestond een sterke "hervormingsbeweging" onder
de Tschechische geestelijkheid; er vormde zich een priesterorganisatie, de
Jednota (vereeniging), die in 1907 door het episcopaat ontbonden werd, doch
zich in 1918 weer reconstrueerde en pleitte voor afschaffing van het celibaat,
democratiseering van het kerkelijk bestuur en grootere deelname daaraan van
de leeken, invoering van de oudslavische liturgie. Zij zond een deputatie naar
Rome om inwilliging te verkrijgen van deze eischen, die afgewezen werden,
behalve eenige concessies in de liturgie (1920). HO leden der Jednota (van wie
later de helft zich terugtrok) stichtte toen de Tschechoslovakische kerk. Zij
werd door de regeering gesteund; het nationalisme oefende een sterke
aantrekkingskracht uit en in 1921 had zij reeds 525.000 leden, die sedert tot
een 650.000 gestegen zijn. Om de bisschoppelijke successie te verkrijgen, zocht
zij aansluiting bij de Servische orthodoxe kerk, die echter om de radicale
tendenzen (gewetensvrijheid en vrije godsdienstontwikkeling) werd afgewezen.
Aan het hoofd staat een patriarch (zonder bisschoppelijke wijding); de inrichting
is democratisch, de leer rationalistisch.

De schoolwetten, die vooral in Slovakije op tegenstand stuitten,
dragen bij tot de verdere ontchristelijking van het land. De kath.
Tschechen, gegroepeerd in de kath. volkspartij (Mgr. Schramek) ,
maken deel uit van de regeering, de kath. Slovaken (Mgr. Hlinkla)
zijn in de oppositie. In 1927 werd tusschen den H. Stoel en de
regeering een "modus vivendi" gesloten.
7°. In het vroegere Servië waren weinig Kath., doch na den
oorlog werd het vergroot met het geheel kath. Slavonië en het in
meerderheid kath. Dalmatië en Croatië, het voor een vierde kath.
Bosnië en Herzegowina. Het tegenwoordige Joegoslavië telt
(1921) 11.985.000 inwoners, waarvan 4.735.000 Kath. van den
Latijnsehen, 42.000 van den Grieksehen ritus, 5.602.000 Grieksch~
orthodoxen, 217.000 Protestanten, 1.338.000 Mohammedanen. De
regeering tracht op alle manieren de Grieksch~orthodoxe kerk te
bevoordeelen ten koste van de Roomsch~katholieke, ook door
middel van de school: er mag geen confessioneele school bestaan,
1
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waar een (orthodoxe) staatsschool is. Een krachtige oppositie
tegen deze tendenzen openbaart zich bij de Kath. in Croatië en
Slavonië, waar niet zelden stemmen opgaan om zich van Servië
los te maken. Sedert eenige jaren worden onderhandelingen
gevoerd over een concordaat; een moeilijkheid o.a. is de teruggave
of vergoeding van het aanzienlijke, voor agrarische hervormingen
geannexeerde kerkelijk bezit. Te Zagreb (Croatië) is een bloeiende
kath. universiteit.
8°. Ook Roemenië 1 had voor den oorlog slechts weinig Kath.:
in 1925 telde het 17.500.000 inwoners, 1.230.000 Kath. van den
Latijnsehen, 1.365.000 van den Grieksehen ritus, 11.603.000 Griekseh.
orthodoxen, 1.204.000 Prot. In de grondwet wordt de Griekseh.
orthodoxe "de heerschende godsdienst van den staat genoemd":
de Grieksch~geunieerde kerk heeft een voorrang boven de andere
"eerediensten", onder wie de kerk van den Latijnsehen ritus en
de protestantse he kerkgenootschappen vallen. Als in Joegoslavië
streeft de regeering er naar het land te "roemeniseeren" door
middel van de orthodoxe kerk, die in alles bevoordeeld wordt; ook
de school speelt een groote rol. De Kath. wonen grootendeels in
het vroeger tot Hongarije behoorende Transsylvanië, Zeven~
burgen, het Banat; de cultureel veel hooger dan de Roemenen
staande bevolking wordt op ergerlijke wijze onderdrukt. Doch niet
alleen de Kath. van den Latijnsehen ritus, ook de geunieerden
(Ruthenen, Roemenen) bieden krachtigen tegenstand. In 1927
werd, ondanks de oppositie der orthodoxe kerk, een concordaat
met den H. Stoel gesloten, dat in 1929 werd geratificeerd.
9°. De andere Balkanlanden tellen slechts weinig Kath., die
geduld worden: Bulgarije (1926): 5.483.000 inwoners, 42.000
Kath., 4.061.000 Orth., 5600 Protest., 691.000 Moham.; Albanië
(1927) 834.000 inwoners, 89.000 Kath., 181.000 Orthodoxen,
564.000 Moh.; Griekenland (1928) 6.182.000 inwoners, 21.000
Kath., 6.140.000 Orthodoxen, 2000 Prot.; Europeesch Turkije
(1927) 1.203.000 inwoners, 10.000 Kath., 89.000 Orthodoxen, 4000
Protestanten, 1.000.000 Moh.
10°. In Zwitserland was op het einde der 1ge eeuw geen
belangstelling meer voor kerkvervolging; toch zijn de Kath. in de
meeste protestantse he kantons nog niet volkomen gelijkberechtigd.
Het kath. religieuse en sociale leven (Kath. Volksverein ;
G. Decurtins) was bloeiend. In 1889 werd door de regeering van
het kanton Freiburg de bekende kath. universiteit gesticht.
1
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110. In Duitschland 1 leefde een krachtige godsdienstige geest:
het aantal kloosterstichtingen vermeerderde. Na den Kulturkampf
kon het Centrum meer positief aan het parlementaire leven deel~
nemen: vooral op sociaal gebied heeft het groote verdiensten,
waardoor het in het volk vaste wortelen schoot (Hitze, Pieper,
Fr. Brands e.a. § 227, 11). De Jezuieten H. Pesch, V. Cathrein,
Biederlack schreven hun richtinggevende werken. In geen land
was het kath. vereenigingsleven op ieder gebied zoo krachtig
georganiseerd (de Volksverein für das kath. Deutschland,
München~Gladbach, de groote centrale, met talrijke instellingen,
ook voor godsdienstige propaganda; arbeiders~, boeren~, midden~
stands~, studenten~ 2, vrouwen~, jeugdvereenigingen; de Charitas~
Verband voor organisatie van charitatieven arbeid; een goede
kath., vooral locale pers). De kath. wetenschap werd met eere
beoefend door talrijke geestelijken en leeken (GÖrresgesellschaft).
- Doch de gemengde huwelijken brachten ernstige verliezen: zij
zijn wel de hoofdoorzaak, dat de kath. bevolking, ondanks een
hoog er geboortecijfer, de laatste eeuw relatief teruggegaan is.
Tusschen 1923-27 werden in het Duitsche rijk 291.481 gemengde
huwelijken gesloten; 61.79 % daarvan vonden plaats zonder kerke~
lijke inzegening. Van de 100 huwende Kath. sloten 18.57 % een
gemengd huwelijk. Daarmee hing samen een geest van interconfes~
sion al isme, een tendenz om de principieele tegenstellingen tusschen
Kath.me en Protest.me op den achtergrond te stellen en beide
belijdenissen gelijkberechtigd te achten. Uitingen daarvan zijn:
de strijd over het karakter der literatuur, het karakter van het
centrum (het bestuur verklaarde in 1914, dat het principieel een
politieke, niet een confessioneele partij is) en vooral over de inter~
confessioneele arbeidersvereenigingen.
1 G. Eb ers, Staat u. Kirche im neuen Deutschland, Mn. 1930. A.
Sc har nag I. Kirche u. Staat im Deutschen Reich. St. G. G. lIl. - H.
Her meI i n k. Kath.us u. Protest.us in der Gegenwart. vomehmlich in
Deutschland, Gotha 3 1926. - C. S c h wei t z e r, Das religiöse Deutschland
der Gegenwart. B. 1928. - P. Ti s c h 1 ede r. Der kath. Klerus und der
deutsche Gegenwartsstaat, Fr. 1928. - G. Sc h rei b e r, Das deutsche Volk~
tum und die Kirche, Keul. 1932. - K. Hoe b e r, Die Rückkehr aus der Exil.
Dokumente zur Beurteiling des deutschen Kath. der Gegenwart 1926. - J. M u m~
bauer, Die deutsche Dichtung der neuesten Zeit (sedert 1890), J, Fr. 1931.W. K 0 s c h, Das katholische Deutschland, Augsburg 1931 vlg. - J. Sc h I ü ter,
Die kath.~soziale Bewegung in Deutschland seit dem Jahrhundertwende. 1928. Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland xvn, 1930/31, Fr. 1931. Deutschland, L. Th. K. III (1931). - G. Goyau, Allemagne, D. H. E. 11.
- D. Sa 9 e t, Le Cath.me en Allemagne. Luik 1927. - Del a tt r e. Ook
§ 227. 11. - 2 E. Th ras 0 I t. Dr. C. Sonnenschein. Mn. 1930.
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In West~Duitschland waren de meeste katholieke arbeiders met de christelijke
ter behartiging hunner stoffelijke belangen georganiseerd in interconfessioneele
vakvereenigingen, Christliche Gewerkschaften (in 1911 350.000 leden, waarvan
85 % Katholiek); daarnaast stond het Kartelverband kath. Arbeitervereine
(zetel München~Gladbach; 290.000 leden) voor de godsdienstige en moreele
belangen, waarbij 20-30 % der leden van de christliche Gewerkschaften waren
aangesloten. De katholieke arbeiders in het Saargebied, Oost~Duitschland, Silezië
waren meest georganiseerd in een Verband van kath. Gewerkschaften (zetel
Berlijn, 130.000 leden). De voorstanders van zuiver katholieke vereenigingen
(Berliner Richtung, kard. Kopp, b. van Breslau, Mgr. Korum, b. van Trier)
zagen in de christliche Gewerkschaften een gevaar voor interconfessionalisme
en meenden, dat de religieuse en moreele zijde van het sociale vraagstuk in
zuiver confessioneele, onder leiding van het kerkelijk gezag staande vereenigingen,
beter tot haar recht kwam. De anderen (de Kölner Richtung, Hitze, Mausbach,
Biederlack) wilden door alle christelijke arbeiders te vereenigen een eenheidsfront
tegenover de socialisten vormen; gevaar voor het geloof was naar hun meening
niet te duchten, daar de Katholieken in de christliche Gewerkschaften de over~
groote meerderheid vormden. In de enc. Singulari quadam (1912; N. K. Stem.
1913, 1) gaf Pius X de beslissing: de zuiver katholieke vakvereenigingen worden
positief aanbevolen; als de gemeenschappelijke belangen het vorderen, kunnen
zij een tijdelijk kartel met christelijke vakvereenigingen sluiten. De christliche
Gewerkschaften worden met het oog op de bijzondere toestanden in Duitschland
geduld, waar zij bestaan, onder voorwaarde, dat de gevaren voor de katholieke
leden daardoor uitgesloten worden, dat zij zich tevens bij katholieke vereenigingen
aansluiten. - De strijd was verscherpt door het verschil van opvatting omtrent
het karakter der arbeidersbeweging: de Berliner-Trierer Richtung was meer
conservatief in den geest der school van Angers, de Kölner meer vooruitstrevend.

Ook het kath. Duitschland heeft door den oorlog geleden. V er~
schillende provincies met een overwegend kath. bevolking (Elzas~
Lotharingen, een groot deel van Oost~ en W est-Pruisen, Opper~
Silezië, Eupen en Malmedy, met 4.495.953 katholieke inwoners,
tegenover 1.873.618 protestantsche) gingen voor het rijk verloren.
het Saargebied (466.313 katholieken en 181.511 protest.) werd er
administratief van gescheiden, zood at het percentage der Kath.
daalde van 36.69 % tot 32.62 %. Antigodsdienstige, naturalistische.
heidensche tendenzen kwamen met elementaire kracht te voor~
schijn; een vloed van socialisme, communisme en later van
nationaal-socialisme, met dikwijls zeer antigodsdienstig karakter.
overstroomde het land en sleurde ook niet weinige Kath. mee 1. De
verdeelde protest. kerken stonden aanvankelijk machteloos en een
massa-afval had plaats (van 1919-24 508.000). Doch in deze
periode verlieten ook 84.000 Kath. de Kerk en deze beweging is
nog niet tot stilstand gekomen (in 1929 42.855; 12.850 bekeerlingen). Doch het Centrum, ofschoon wel verzwakt, heeft zijn
vroegere sterkte ongeveer behouden. ..An der Existenz und am
1 K. T ros s man n, Hitler und Rom, Neurenberg 1932. A. K 0 c h, Die
Gottlosenpropaganda in Deutschland, St. d. Z. 122 (1932) 378.
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entschlossenen Widerstand der Zentrumpartei ist der Ansturm des
politischen Radikalismus gegen Kirche und
Religionsunterricht im Jahre 1919 mit in erster Linie gescheitert"
(Heussi. 446). De grondwet van Weimar (1919) is over het alge~
meen niet anti~godsdienstig. En dat het Centrum in de moeilijkste
periode. die het rijk misschien ooit doorleefd heeft. zoo dikwijls aan
de regeering geroepen werd. is een bewijs van de kracht der kath.
beginselen en het vertrouwen. dat men ook buiten de Kerk daarin
stelt. Er heerschte een tijd lang verdeeldheid tusschen den rechter~
en linkervleugel; critiek werd uitgeoefend op de vorming van een
regeeringspartij met de socialisten. doch thans is de eenheid
hersteld.
In sommige opzichten is de Kerk in gunstiger condities dan
onder de keizerlijke. protestantsch georiënteerde regeering. Zij is
krachtens de grondwet van Weimar (1919) geheel vrij en staat
op voet van gelijkheid met de protest. kerkgenootschappen. Het
confessioneel karakter der school is gewaarborgd. ofschoon de
antigodsdienstige elementen hun aanvallen daartegen richten. Te
Berlijn werd een nuntiatuur opgericht (Mgr. Pacelli); met Beieren
in 1924. met Pruisen in 1929 een voor de Kerk gunstig concordaat
gesloten. (In Pruisen een nieuwe kerkelijke organisatie; de
regeering geeft aan de kerkelijke instellingen jaarlijks 2.800.000
mark; de H. Stoel is tegemoetkomend aan de regeering bij de
bezetting van de bisschopszetels en domkapittels. Het domkapittel
kiest den bisschops~candidaat en vraagt dan bij de regeering.' of
tegen den gekozene geen politieke bezwaren bestaan. Eerst als
deze verklaring door de regeering gegeven is. verleent de H. Stoel
de bevestiging).
" Ook na den oorlog wist de kath. wetenschap zich op een hoog
peil te handhaven; zij vond. evenals de kath. literatuur. ook aan
de andere zijde erkenning.
religions~feindlichen

Na den oorlog herleefde de religieuse geest onder de intellectueelen. Onvoldaan
met het Kantiaansche subjectivisme. zocht men objectieve waarden: het verstand
onderwerpen aan een objectieve waarheid. den wil aan de leiding der Kerk.
Sedert 1925 openbaarde zich een crisis: met critiek op uiterlijke manifestaties van
het kerkelijk leven een geest van radicalisme. van hooggespannen idealisme. van
eschatologische religieusiteit. van mystiek en romantisme (E. przywara. Rede
op de Internationale katholieke week te Génève. 20. 9. 1930; La documentation
cath. 1930.592). Het groote gevaar. ook voor de kerk. vormt thans de geweldige
economische ontwrichting.
Duitschland (met het Saargebied) telde in 1929 op de 63.208.550 inwoners
20.777.859 Kath .• van wie ruim 12.662.000 de Paaschcommunie ontvingen (de
kinderen worden later dan in ons land tot de eerste H. Co=unie toegelaten);
20.628 saeculiere priesters. 11.969 mannelijke kloosterlingen (5698 in 1899; in
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1929 3685 reguliere priesters), 81.643 vrouwelijke kloosterlingen (bovendien
7079 novicen). De kath. Volksverein telde 400.000 leden, de kath. vrouwenbond
209.138, de kath. Jugend Deutschlands 1.500.000 1., het kath. Jungmännerverband
387.000 1., het Zentralverband der kath. Jungfrauenvereinigungen 780.000 I., de
kath. Gesellen 128.000 actieve, 153.000 niet-actieve leden, het Reichsverband
kath. Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine 315.000, de ChristIiebe Gewerksebaften
in 1926 679.000 leden. - In verhouding is het aantal kath. universiteitsprofessoren aanzienlijk te laag.

Voor den vrijstaat Danzig (in 1929 140.797 Katholieken op de
407.629 inwoners) werd in 1925 het exempte bisdom Danzig
opgericht.
12°. Oost-Europa. a. Rusland. 1 In theorie verklaren Lenin en
het bolsjewisme den godsdienst voor een particuliere aangelegenheid;
doch hij wordt vervolgd en bestreden met een felheid en geraffineerdheid, als de geschiedenis slechts zelden aanschouwd heeft.
Het bolsjewisme sluit krachtens zijn wezen iederen godsdienst uit.
Het zoekt het geluk uitsluitend in deze wereld en acht het geloof in
een leven hiernamaals verderfelijk, omdat het valsche illusies voedt
in den mensch en hem belemmert in zijn doel en in zijn taak, het
geluk in de aardsche maatschappij te zoeken en deze zoo volmaakt
mogelijk te maken. Daarom liet Lenin de woorden van Marx:
"Godsdienst is opium voor het volk" in steen uitmetselen. Vervolgens erkent het bolsjewisme, waarin de staat alles is, geen
geestelijke macht, die eenigszins de staatsalmacht beperkt. Het
Christendom veroordeelt bovendien de dictatuur van het proletariaat en de opheffing van het privaat bezit. Daarom is de
betrekkelijke tolerantie, die in theorie aan den godsdienst wordt
toegestaan, slechts een tactische manoeuvre, een overgangsmaatregel, om het geloovige volk niet te veel te prikkelen. Als het
atheisme voldoende bij de massa is doorgedrongen, blijft geen
plaats meer voor den godsdienst. Meer onmiddellijk richt zich de
strijd tegen de orthodoxe kerk, waartoe het volk in zijn overgroote
meerderheid behoorde en die nauw met het czaristische regiem
verbonden was, doch ook het Katholicisme wordt scherp vervolgd.
De revolutie van 1917 scheen aanvankelijk vrijheid te zullen
schenken. De in 1700 opgeheven patriarchale waardigheid werd weer
1 J. Schweigl, Russische Kirche, St. G.G. IV (1931). -,- L. Berg,
Ex oriente. Religiöse u. philos. Probleme d. Ostens u. d. Westens, Mainz 1929;
Was sagt Sowjet-Rusland von sieb selbst 1: Mn. Gl. 1930. - M. d'H e rb i g n y,
Seelsorgerfahrten in S. R. (deutsch v.v. Lama), 1929. - M. d'Herbigny et
A. De ub n e r, Evêques russes en exil; douze ans d'épreuves (1918-30),
Orientalia christiana 21, R. 1931. - M. van Poll, De dreiging van het
Bolsjewisme, Amst. 1930. - F. Wa h 1e n, De Kerk en de vervolging in
Sovjet-Rusland, Stud. 115 (1931),41. - W. Gurian, Der Bolsebewismus, Fr.
1931.
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hersteld en Tychon tot patriarch gekozen (1917). Doch in 1918
werd volkomen scheiding van kerk en staat ingevoerd: de kerk
viel als godsdienstige organisatie onder de algemeene vereenigingswetten, doch had geen eigendomsrecht. Alle kerkelijke goederen
werden tot nationaal eigendom verklaard, het godsdienst-onderricht
in alle openbare en bijzondere scholen en iedere openbare godsdienstoefening verboden. Deze wetgeving werd in 1919/22 wegens
den tegenstand van het volk eenigszins verzacht. In 1929 werd een
nieuwe sowjetwet over de godsdienstige vereenigingen in 68 paragraphen uitgevaardigd, die aan de godsdienstuitoefening wat meer
vrijheid geeft, doch iedere propaganda en iedere charitatieve werkzaamheid aan de kerk verbiedt. Onder de 18 jaar is deelname aan
de godsdienstoefening (ook godsdienstonderricht ) verboden. De
kerkgebouwen kunnen van den staat gehuurd worden door de
godsdienstige vereenigingen, doch deze moeten onmogelijk hooge
belastingen betalen: de geestelijken zijn als "niet-werkenden" van
burgerlijke rechten (distributiekaarten, stemrecht) verstoken. Zeer
veel kerken worden nog steeds gesloten of tot andere doeleinden
ingericht: (in 1929 ruim 1100 kerken, 120 moskeeën, 120 synagogen): de uitoefening van den godsdienst hangt geheel af van de
willekeur van het plaatselijk bestuur, dat zooveel mogelijk uit
sowjetaanhangers bestaat. En er is weinig noodig om een geestelijke wegens "contra-revolutionnaire" propaganda te veroordeelen.
De christelijke huwelijkswetten zijn afgeschaft en in de school.
door de pers, de film wordt een zeer intense antigodsdienstige
propaganda gevoerd. "De bond der strijdende goddeloozen" telde
in 1930 twee en een half millioen leden.
Duizenden bisschoppen, priesters en leeken hebben hun trouw
aan de orthodoxe kerk met hun leven geboet. Onder het episcopaat
heerschte verdeeldheid. De "levende kerk" stelde zich op den
bodem van de revolutie (1922), wat door den patriarch Tychon
bestreden werd, die ter dood werd veroordeeld, doch later vrijgelaten (1923: t 1925). Hij schijnt tenslotte de sowjetregeering
erkend te hebben, evenals zijn opvolger Sergius, die in 1927 een
verklaring van "absolute loyaliteit" ten opzichte der regeering
publiceerde. Van de geëmigreerde bisschoppen verklaarden
sommige daarmee hun instemming, andere protesteerden. - De
godsdienstige gezindheid van het volk schijnt nog grooter te zijn,
dan men zou verwachten: zekere gegevens ontbreken echter.
Het aantal Kath. bedraagt in Rusland nog geen twee millioen:
hun toestand is nog ongunstiger dan die der Orthodoxen; vooral
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de geunieerden worden vervolgd. Verschillende bisschoppen
werden gevangen genomen, andere moesten het land verlaten,
zood at van het oude episcopaat niemand overbleef. Door
Mgr. d'Herbigny S. J., rector van het Oostersch instituut te Rome,
werden in 1926 4 nieuwe bisschoppen gewijd; hij werd echter
uitgewezen.
b. Polen. 1 Van de zelfstandige staten, die zich in 1918 van
Ruslarid afscheidden, hebben Polen en Littauen een overwegend
kath. bevolking. De Poolsche grondwet (1921) verklaart: "De
R. Kath. godsdienst, die door de meerderheid van het volk beleden
wordt, neemt in het land de eerste plaats in". In 1925 werd een con~
cordaat gesloten (finantieele steun aan de geestelijken; in alle
scholen godsdienstonderwijs verplicht vak). Het Poolsche volk is
godsdienstig; van kath. zijde wordt wel actie gevoerd, doch het
socialisme is sterk, de politieke verhoudingen zijn nog niet gecon~
solideerd, de regeering is dikwijls weinig welwillend in de toe~
passing van het concordaat, de Duitsche en Rutheensche kath.
minderheden worden onderdrukt. - Polen telde in 1928 30.213.000
inwoners, waarvan 19.500.000 Kath. van den Latijnsehen ritus,
3.300.000 geunieerden (in overgroote meerderheid Ruthenen, van
den Byzantijnsehen ritus, aan wier hoofd staat Mgr. A. Szeptycky,
a. b. van Lemberg, en eenige van den Armenischen ritus, die
eveneens een a. b. te Lemberg hebben, waar ook een a. b. van den
Latijnsehen ritus zetelt); 9949 saec., 1152 reg. priesters, 91071
zusters (Streit).
c. Littauen (in 1923 2.170.000 inwoners, 1.740.000 Kath., 238.000
Protest.) sloot in 1927 een concordaat, doch de regeering neemt
in den laatsten tijd een onvriendelijke houding aan ten opzichte
der Kerk. d. Letland (a.b. Riga; in 1925 1.845.000 inwoners,
417.000 Kath., 1.055.000 Protest., 168.000 Orth.; 1922 concordaat).
e. Estland (apost. administratuur; 1928 1.107.000 inwoners, 3000
Kath., 872.000 Protest., 209.000 Orth.) f. Finland (1920 apost.
vic.; in 19263.558.000 inw., 1500 Kath., 3.459.000 Protest., 60.000
Orthodoxen) .
13 0 • Scandinavië. 2 De apost. vic. Denemarken, Noorwegen 3 en
Zweden 4 tellen resp. 24.000, 3000 en 4000 Kath. op de 3.305.000,
2.650.000 en 5.904.000 inwoners. Er zijn talrijke kath. scholen en
M. L. Kath.me en Protest.me
3 H. G ii n t her ~ G. de
Ge u s, Noorwegen en zijn kath. missie, Den Bosch 1922. - Uit het land van
St. Dlaf, 1922 vlg., Den Bosch. - 4 B. A s sar s s 0 rt~A. Met z, De Kerk van
Zweden 1829-1929, Brugge, Voorhout 1929.
1

H. Sa c her, Polen, St. G. G. IV (1931). -

I!

in Scandinavië, Het Missiewerk 12 (1930), 45. -
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ziekenhuizen. doch de Kath .• vooral in Noorwegen en Zweden.
vormen slechts kleine. geïsoleerde gemeenten te midden eener
overgroote protest. meerderheid. Hoopvol is het betrekkelijk groot
aantal bekeeringen uit intellectueele kringen (Jörgensen. Sigrid
Undset. Eskeland. Krogh Tonning e.a.).
Ijsland (300 Kath. op de 100.000 inw.) is sedert 1929 apost. vic.
14°. Nederland. 1 In het laatste kwart der vorige eeuw vormden
zich de kath. staatspartij en de coalitie met de Christelijken en
begonnen de Kath. zich te wijden aan socialen arbeid. Dit had tot
resultaat de volledige emancipatie en een steeds groeienden invloed
op het openbare en sociale leven. De groote stuwkracht tot dit
alles is geweest Dr. H. Schaepman 2 (geb. 1844. pro 1867. prof. te
Rijsenburg 1871: t 1903). een breede en rijke geest. idealist en
realist. stoer en krachtig in de princiepen en in het volgen van de
groote lijn. tegemoetkomend in bijzaken. een talentvol schrijver
en machtig redenaar. die geestdrift en liefde wist te wekken
voor de Kerk en haar belangen. Ondanks Thym en zijn tijd~
genooten waren de Kath. nog te veel in hun isolement gebleven:
Schaepman heeft hen voortgestuwd. door woord en voorbeeld hun
zelfvertrouwen en bewustzijn van eigen kracht gegeven en hen
midden in het volle leven der natie geplaatst.
In de Kamer waren wel verschillende katholieke afgevaardigden. die opkwamen
voor de katholieke belangen. doch zij vormden geen eigen partij en volgden geen
vaste richtlijnen in de politiek. In 1883 publiceerde Schaepman de brochure
Een katholieke partij. Proeve van een program, doch eerst in 1896 werd de
Roomsch~Katholieke Staatspartij opgericht. waarvoor Schaepman het "program
van beginselen" had opgesteld en waarvan hij de eerste voorzitter werd. Met
de vorming der Katholieke Staatspartij ging samen de organisatie der kiezers. Doch de katholieke partij. met een vierde der stemmen. zou alleen geen invloed
van beteekenis kunnen uitoefenen. Het bleek bovendien steeds meer. dat de strijd
met het liberalisme over de grondslagen van het Christen.dom ging. Daarom zocht
Schaepman samenwerking met de orthodoxe Protestanten, waartoe ook A. Kuyper
na aanvankelijke aarzeling bereid bleek. Na het overwinnen van veel oppositie
aan beide kanten kwam "de coalitie" tot stand. het "monsterverbond" tusschen
Rome en Dordt: beide partijen zouden elkaar bij verkiezingen steunen en een
gemeenschappelijk program van christelijke politiek voeren 3. Het resultaat der
1 Het kath. Nederland; Co m mis sar i s 11 § 217. G. B rom, Romantiek
en Kath.me in Nederland. - Katholiek Nederland. Encyclopedie. samengesteld
onder leiding van Prof. W. Nol e t. Den Haag 1931 vlg. - 2 J. Per s ij n.
Dr. Schaepman I. 11. Utr. 1912. 1916; lIl. 1 (-1882). Den Haag; Dr.
Schaepman. G.G.G. 1922. - Gis b. B rom. Dr. H. J. A. M. Schaepman en
het R. K. bijzonder onderwijs. Utr. 1903. - P. Bra a m. Menschen en Boeken V.
I-LXIII. Utr. 1903. - H. Huybers. v. d. Grinten. Hoogveld.
Schaepman herdacht. Nijm. 1928. - J. Hooyman. Dr. Schaepman en de
emancipatie der Kath .• Almelo 1926 (Rede). - 3 P. Ver s c h a v e, La Hollande
politique. Ned. vert.: De politieke partijen in Nederland en de christelijke
coalitie, Kampen 1911.
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samenwerking was een christelijke meerderheid in de Kamer ( 1888) en de
vorming van het christelijk ministerie Mackay (1889-91). Meeningsverschil
(vooral over den algemeenen dienstplicht) verbrak de coalitie. doch in 1901
werd zij weer hersteld; sedert dien is ons land meestal door een christelijk of
een christelijk georiënteerd ministerie bestuurd 1.
Het groote middel om de Katholieken tot een eigen partij te vereenigen en
de coalitie tot stand te brengen. was de strijd voor de school. voor beide partijen
een levensbelang 2. Tot 1888 hadden de Katholieken zonder eenige subsidie 496
scholen opgericht met 86.000 kinderen. doch de concurrentie met den staat.
betalen voor eigen en voor staatsscholen. was op den duur niet vol te houden.
De pacificatiewet van het ministerie Mackay (1889) erkende principieel de
rechtsgelijkheid van het openbaar en bijzonder onderwijs en stond subsidie toe
aan de bijzondere school; in de onder het linksche ministerie Cort van der
Linden herziene grondwet (1917) werd de fjnanciëele gelijkstelling vastgesteld. In 1920 werd het R. K. Centraal bureau voor onderwijs en opvoeding opgericht.
- Ook het bijzondere middelbaar en hooger onderwijs werd gesubsidieerd.
Op sociaal gebied 3 waren de Katholieken achtergebleven bij anderen (1871
het Algemeene Ned. werkliedenverbond. 1879 het protestantsche Patrimonium.
1878 de Sociaal-democratische vereeniging). Het verkrijgen der werkelijke
burgerlijke gelijkheid en de strijd voor de school had hun krachten in beslag
genomen. In 1868 waren de eerste S. Jozefgezellenvereenlgingen opgericht. in
1888 te Amsterdam de R. K. Volksbond. in 1889 door A. Ariens te Enschede
de eerste eigenlijke werkliedenvereeniging. Rerum Novarum heeft. meer dan in
verschillende andere landen. den grooten stoot gegeven. Schaepman was vroeger
meer een volgeling geweest van de school van Angers (§ 227). doch hij zag
terstond de groote beteekenis der ene. en werd de laatste jaren van zijn leven
nooit moede haar van alle zijden te belichten en in allerlei toonaarden te
verheerlijken; hij werd de eerste geestelijke adviseur van den Bond van R. K.
Werkliedenvereenigingen in het a.b. Utrecht ( 1893). Ook in het program der
katholieke staatspartij nam het sociale vraagstuk een voorname plaats in. Dit
was van groote beteekenis: afweer van aanvallen zou op den duur het volk
niet bevredigd hebben; nu kon zij positieven arbeid voor het welzijn der
maatschappij verrichten. Prof. Aalberse was de eerste minister van arbeid en
heeft zeer belangrijke sociale wetten tot stand gebracht (1919); Mgr. Nolens
was een waardige vertegenwoordiger van Nederland in de internationale arbeiderswetgeving. In 1903 werd de Katholieke Sociale Actie opgericht. in den geest van
den Volksverein als een centrale van de katholieke actie; in 1909 het R. Kath.
Vakbureau. In de mijnstreek werkt Dr. Poeis. - Krachtig en rijk heeft zich in
latere jaren de katholieke organisatie op bijna ieder terrein ontwikkeld.
..Mocht hij (Schaepman) veel hebben van een geleerde evenals van een
kunstenaar. hij was in de strikte betekenis geen van beiden. maar hij was een
man. die ruimte voor een volledige beschaving wist te maken; onvergelijkelijk
meer waard dan wetenschap en kunst alleen. Uit zijn geest konden tien
verschillende vakmenschen gesneden worden" (Brom. Herleving. 169) 4. Prof.
1 N. Jap i k s e. Staatkundige gesch. van Nederland van 1887 tot 1917.
Leiden 1918. - 2 P. Dïepenhorst. Onze strijd in de Staten-Generaal. I. De
schoolstrijd. Amst. 1927. - C. Hen t zen. in Commissaris 11. 225; De politieke
gesch. van het lager onderwijs in Nederland. De financieele gelijkstelling I
1913-1920; 11. 1920-25. Den Haag 1925. 1928. - Th. Verhoeven. Die
Lösung des Schulproblems in Holland. Den Haag 1926. - 3 C. K u y per.
Uit het rijk van den arbeid. Ontstaan. groei en werk van de roomsch-kath.
vakbeweging in Nederland. 2 dL. Utr. 1924-27. - Gedenkboek. Ontstaan en
dertigjarige werkzaamheid van den dioc. bond van R. K. Werkliedenvereenigingen in het a.b. Utrecht. Utr. 1923. - J. B rug man s. De arbeidende klasse
in Nederland in de XIXe eeuw. Den Haag 2 1929. - 4 G. B rom. Herleving van
de wetenschap in kath. Nederland. Den Haag 1930.
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§ 229. De kerk in Nederland.
V. de Groot O.P. (t 1922) 1 wist ook in niet katholieke kringen waardeering op
te wekken voor de Thomistische wijsbegeerte; de Vereeniging tot het bevorderen
van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken ( 1904) groepeerde de
geleerden tot onderlinge samenwerking; de Katholieken golden niet meer als
per se onwetenschappelijk en verschillende werden aan de staatsuniversiteiten
benoemd. In 1912 werden de R. K. Leergangen opgericht (sedert 1918 te Tilburg),
in 1923 de katholieke universiteit gesticht, .. het besluit van de herleving, waardoor
een nieuw begin werd geopend" (Brom. 245). in 1927 de R.K. Handelshoogeschool.
Kunst en letterkunde hadden groote vertegenwoordigers in Toorop.
Derkinderen. Diepenbrock. Van Eeden. - Ook een goede katholieke pers had
zich in den loop der jaren gevormd. De expansieve kracht der Nederlandsche
Katholieken openbaart zich in hun missieijver (§ 231).
Deze rijke ontwikkeling voltrok zich grootendeels onder het wijze pontificaat
van den Utrechtschen aartsbisschop Mgr. Henr. van de Wetering (1895-1929);
J. H. G. Jan sen, In memoriam aan Mgr. H. v. d. Wetering. Jaarboekje
.. Oud~Utrechf' 1930. 25; J. de Jon g, Anal. v. h. A. Utrecht 1930. 12.
De bron van zooveel energie was een diep en krachtig godsdienstig leven.
Door de gemengde huwelijken. godsdienstige onverschilligheid. socialisme zijn
echter ook ernstige verliezen te betreuren 2. Ondanks een hooger geboortecijfer
is de katholieke bevolking gedaald van 38.48 % in 1839 tot 35.04 % in 1909;
1920 vertoonde een geringe stijging tot 35.06% (§ 226. 5°).

15°. België 3. Het liberale ministerie Frère~Orban vaardigde
in 1879 een anti~godsdienstige schoolwet uit. waartegen de
bisschoppen en Kath. protesteerden: toen de Paus weigerde hen
daarover terecht te wijzen. werden de betrekkingen met den
H. Stoel verbroken. In 1884 werden de liberalen met verpletterende
meerderheid verslagen en tot den oorlog hebben de Kath. de macht
behouden: daarna is vooral de socialistische partij sterk geworden.
De kath. regeering heeft de anti~godsdienstige schoolwet zooveel
mogelijk ongedaan gemaakt: de bijzondere school werd be...
gunstigd: op de openbare school is het godsdienstonderricht ver~
plicht. met vrijstelling daarvan op verzoek der ouders. In de
hoogstaande universiteit van Leuven 4 werd een elite van geeste~
lijken en leeken gevormd; talrijk zijn ook de kath. colleges. Op
sociaal gebied is veel tot stand gebracht. Doch het aantal niet~
praktiseerende Kath. is vooral in de Waalsche industriegebieden
en in sommige groote steden schrikbarend hoog; de Vlaamsche
quaestie brengt verdeeldheid onder de Katholieken.
België telde in 1928 7.995.558 inwoners, onder wie hoogstens 150.000 niet...
kath.• waarvan 75.000 Joden; 1920 9858 regulieren en 44.653 zusters; in 1927
werkten in de missiën 1600 priesters en broeders. 1150 zusters.
B. Molkenboer. A. van Rooy. Pater de Groot. Den Bosch 1923.
W. Bon g e r. Geloof en ongeloof in Nederland, Amst. 1924. - 3 E. de
Moreau. L'Eglise cath. en Belgique (in Bist. de la B. contemp. 11; Br. 1929);
Le Catholicisme en B., Luik 1929; L. Th. K. 11 (1931). - J. Leclercq et
A. Mam p a e y, Annuaire cath. de Belgique 1931/32, Br. 1932. - Prêtres de
Belgique 1830-1930, Nouv. revue théol. 1930, 683-709. - 4 L'université de
Louvain à travers cinq siècJes, Br. 1927.
1
2
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§ 229. De kerk in Engeland.
16°. Van de 285.000 inwoners van Luxemburg waren in 1927
276.000 Katholieken.
17°. Groot~Brittannië en Ierland 1. Terwijl het godsdienstig leven
bij de Anglicanen en Dissenters zeer verslapt is, zijn de Kath.
ijverig in het vervullen hunner plichten; zij brengen groote offers
voor eigen scholen, die wel subsidie ontvangen, doch veel te
weinig. Ook door leeken wordt een levendig apostolaat uitge~
oefend : The Catholic Evidence Guild, tot verbreiding van het
geloof door prediking op straat, catechesatie enz. (700 predikers
en catechisten, mannen en vrouwen); The Catholic Truth Society,
tot verspreiding van religieuse literatuur; The Converts Aid
Society, tot steun van bekeerde geestelijken. Er bestaat geen kath.
dagblad; wel zijn er eenige goede weekbladen en tijdschriften.
Verschillende talentvolle schrijvers (Benson 2, Chesterton, Belloc,
Martindale) oefenen ook buiten hun land invloed uit. Kard. Bourne
verklaarde 19 Juni 1931, dat geen der groote politieke partijen
zich uitdrukkelijk op anti~katholiek standpunt stelt en de Kath. er
zich dus bij aan kunnen sluiten. In het Hoogerhuis hadden (einde
1931) 40 Kath. zitting, in het Lagerhuis 17 (10 bij de conserva~
tieven, 3 bij de Labourpartij, 2 Iersche nationalisten). In het
Hoogerhuis hadden (1926) 40, in het Lagerhuis 22 Kath. zitting
( 10 bij de conservatieven, 10 bij de Labourpartij, 2 bij de liberalen).
Betrekkelijk laat is, ondanks kard. Manning, aandacht gewijd
aan het sociale vraagstuk, zoodat de kath. arbeiders zich aansloten
bij de Trade Unions, waar velen hun geloof verloren. In den
laatsten tijd tracht men de schade in te halen; door de Catholic
Social Guild en de Catholic Wor kers College worden voortreffelijke leiders, mannen en vrouwen, voor de sociale beweging
gevormd.
Engeland en Wales telden in 1930 op de 38 millioen inwoners 2.174.000
praktiseerende Kath.; het aantal katholiek gedoopten is hooger, wel 4 à 5 millioen.
De Kath. wonen bijna allen in de steden. De stroom bekeeringen houdt aan:
van 1920-30 121.973. Het Engelsche wereldrijk (435 mil!. inw.) telt ongeveer
16.400.000 Kath. Schotland telt op de 4.800.000 inw. 605.000 ijverige Kath.,

1 G. Constant, Angleterre, D. H. E. m (1920). - J. Bol ten, Katholisches
aus England, Mn. Gladb. 1928. - W. Gum bie y, Le Catholicisme en
Angleterre, Luik 1927.- G. St e b bin g, The position and prospects of the
Catholic church in English-speaking Lands, Lo. 1930. - G. M c Ent e e, The
Sodal cath. Movement in Great Brittain, La. 1927. - G. S h u s ter, The
Cath. Spirit in the Eng!. lit., La. 1925. - A. Bar nes, The Cath. Schools of
England, Lo. 1926. - G. Ga r cl n e r, English Cath. in the Present Day, Lo. 1926.
2 A. cl e I a Gor 9 e, Robert Hugh Benson, prêre et romancier, P. 1929. -
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§ 229. De kerk in de Vereenigde Staten.
meest van Iersehen oorsprong: Ierland 1, dat na langen strijd in 1921 Home
Rule verkreeg, telt (met Ulster) op de 4.319.000 inw. 3.242.000 Kath.

18°. De Vereenigde Staten 2 telden in 1927 op de 120 mill.
inwoners 19.659.000 Kath., die als zoodanig opgegeven waren;
het aantal kath. gedoopten is waarschijnlijk aanmerkelijk hoog er.
In 1927 vonden 33.000 bekeeringen plaats, in 1929 38.000. De
priesters en een groot aantal mannelijke en vrouwelijke klooster~
lingen zijn ijverig op allerlei kerkelijk gebied werkzaam. Ook de
leeken nemen trouw hun plichten waar, zijn gehecht aan hun
geestelijken (vooral de Ieren) en brengen groote financieele offers
voor hun kerken en scholen. De kath. scholen ontvangen geen
staatssubsidie; in 1930 waren er 8000 lagere met 2.300.000, 2400
middelbare met 240.000, 160 colleges en universiteiten (behalve de
seminaries) met 100.000 leerlingen. De bisschoppen stichtten in
1919 The national Catholic Welfare Conference met secties voor
geloofsverdediging, opvoeding, pers, wetgeving, sociale actie,
leekenorganisaties en immigratie. Practische sociale actie, met eigen
vereenigingen enz., wordt echter nog weinig beoefend: ook bestaat
er geen kath. pers van beteekenis: een kath. perscomité zendt
berichten aan de neutrale bladen op. In lateren tijd is het jeugd~
werk krachtig ter hand genomen. De twee groote leekenorgani~
saties zijn de The society of the holy Name of Jesus (2 mil1.leden),
die godsdienstige manifestaties organiseert en de Knights of
Columbus (700.000 leden; zij staan onder geheim: het doel is
elkander en de kath. werken te steunen). Het Katholicisme be~
antwoordt wel aan de Amerikaansche aspiraties en tendenzen, doch
het ontwikkelt nog te weinig kultuurkracht, heeft te weinig intel~
lectueel prestige bij de andersdenkenden, te weinig invloedrijke
schrijvers. De bekeeringen geschieden meestal bij gelegenheid van
een huwelijk. Ook de geestelijken hebben over het algemeen weinig
belangstelling voor theologische en wetenschappelijke vraag~
stukken en beperken zich te veel tot het toedienen der sacramenten
en de zielzorg (Lugan, 117 vlg.). - Het Amerikaansche volk staat
over het algemeen niet onwelwillend tegenover het Katholicisme,
doch laicisme, materialisme, ongeloof, amoraliteit nemen toe: er
wordt een krachtige propaganda gevoerd om de openbare neutrale
school verplichtend te stellen en belasting te heffen van kerkelijke
1 W. M u I der, De lersche quaestie. Een overzicht, Leiden 1923. P.
Ca 11 e w a e r t, Ierland en het lersche volk, Nijm. 1923. - :I St e b bin g. A. Lu g a n, Le Catholicisme aux Etats Unis, P. 1930.
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§ 229. De kerk in

Zuid~

en

Midden~Amerika.

eigendommen; soms (bij de laatste presidentsverkiezing. door de
Ku~Klux~Klan) worden anti~kath. manifestaties gehouden.
Aan de bekeering der Negers 1 Is wel gewerkt; doch de Kath. kwamen te
laat. Van de 12 mill. zijn er slechts een 250.000 kath.; de meesten zijn Baptisten.
Om de Indianen la voor algeheelen ondergang te bewaren. werd in de vorige
eeuw het grootste gedeelte samengebracht in ..reservaties". waarvan de geestelijke
zorg aan missionarissen van verschillende belijdenissen werd opgedragen; aan
de Kath. werden echter in verhouding veel te weinig reservaties toevertrouwd.
Van de 350.000 Indianen zijn ongeveer 140.000 katholiek, 45.000 protestantsch.
In 1886 begonnen de Jezuieten de zeer moeilijke missie onder de Eskimo's
en Indianen in Alaska (10.000 Kath.).

19°. In Canada (met New Foundland 9.500.000 inwoners en
3.389.000 Kath.) bloeit een krachtig godsdienstig leven. In Britsch~
Colombië en Yukon zijn een 40.000 kath. inboorlingen.
20°. Mexico 3 (van de 14.280.000 inwoners in 1921 ongeveer
12.660.000 kath.) verkeerde na de revolutie tegen Porfirio Diaz
(1911; § 220. 1°) in voortdurende onrust, waaronder ook de
geestelijkheid te lijden had. De direkte strijd begon echter met de
in 1917 door Carranza ingevoerde grondwet, die verschillende
zeer anti~kerkelijke bepalingen bevatte: de kerk is onbevoegd
onroerende goederen te verwerven en te erven; de kerkelijke
begrafenis en alle plechtigheden buiten de kerk worden verboden;
de geestelijken mogen geen scholen openen of leiden; de afzonder~
lijke staten kunnen het hoogste aantal geestelijken vaststellen. die
allen Mexicanen moeten zijn. Doch eerst in 1926 werden deze
bepalingen door pres. Calles en met alle scherpte doorgevoerd;
de vreemde priesters werden uitgewezen. De kerkelijke overheid
sprak het interdict uit; het volk bood een onverwacht krachtig en
passieven tegenstand. Spoedig kreeg de vervolging een bloedig
karakter: meerdere geestelijken en leeken werden terecht gesteld.
De krachtige houding der Kath. was wel de hoofdreden. dat de
vervolging in 1929 eindigde. Onderhandelingen met Rome werden
aangeknoopt. Doch thans (1932) dreigt de vervolging weer hervat
te worden.
De missie onder de Indianen werd sedert 1872 hervat.
21 0. Zuid~ en Midden~Amerika. Zuid~Amerika telt op de onge~
veer 63 mill. inwoners 60 m. Kath. (27m. in Brazilië). Onder de
hoogere standen heeft de vrijmetselarij veel aanhangers; doch het
1 M. Sc h a n z, Der Neger in den Ver. Staten von Nord Amerika, Essen
1911. la W. J u d g e, Eskim~ und Indianermissionen, Fr. 1914. P.
D u c h a u S S 0 n ~ P e s ken s, In de Ijsvelden van den Poolcirkel, Leuven 1931.
3 L. I a d i v i n e, Les phases de la persécution au Mexique, P. 1929. P. M 0 0 n e n, Mexico, Roermond. - A. Dra g 0 n, Pater Pro S. J., Leuven
1929. - J. Ho 0 ij man, Artikelenreeks in Het Schild, 9 en 10.
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Kath.me is, tenminste uiterlijk, een bestanddeel van het openbare
leven gebleven. Dat de godsdienst niet diep is doorgedrongen
vindt zijn oorzaak in het karakter van het volk, dat zich gemakke~
lijk met het uiterlijke tevreden stelt en in het gebrek aan zielzorg.
Er heerscht een zeer groot priestertekort, dat eerst in latere jaren
gedeeltelijk wordt aangevuld door buitenlandsche regulieren. Over
het algemeen begint de godsdienst in lateren tijd te herleven (§ 220.
10 ; vooral in Argentinië, Brazilië 1 en Columbië). Het Protest.me
heeft, ondanks Amerikaansch kapitaal. tot dusver weinig terrein
gewonnen; de immigranten zijn grootendeels Kath. (Italianen,
Spanjaarden). Zijn in Zuid~Amerika de tegenwoordige
regeeringen de Kerk over het algemeen niet onwelwillend, soms
welwillend gezind, in de kleine republieken varl Midden Amerika
(5.767.000 Kath.) was de verhouding afwisselend gunstig en
ongunstig.
De missiën 2 onder de Indianen waren in de 1ge eeuw ten
gevolge van het kerkelijk verval geheel verwaarloosd; in lateren
tijd zijn ze weer krachtig ter hand genomen, meest door Euro~
peesche orden en congregaties; vooral in Brazilië en Columbië; de
10 mill. vroeger bekeerden zijn naar schatting met 1 m. ver~
meerderd (Schmidlin, 513).
Suriname 3. 143.000 inw., sinds 1842 apo vic., bediend door saeculieren, sedert
1865 door Redemptoristen, telt omstr. 25.000 Kath. (tegenover 13.000 Protest.).
De missioneering onder de Javanen is nog in haar aanvang, evenals het moeilijke
werk onder de Boschnegers. De vroegere saeculier Petrus Donders 4. die later
bij de Redemptoristen intrad, heeft een heldhaftig apostolaat onder de melaatschen
uitgeoefend en is in geur van heiligheid gestorven (1887).

De Antillen (7.577.000 Kath.) waren in de vorige periode reeds
uiterlijk gechristianiseerd, doch het godsdienstig verval was zoo
diep, dat in de 1ge eeuw de missie hervat moest worden. Cuba
was tengevolge der revolutie van 1834 door de Dominicanen ver~
laten, die echter in 1898 terugkeerden. De negerbevolking van
Haiti was gedeeltelijk weer in het fetichisme hervallen; in 1860
kwamen de Paters van den H. Geest.
De oorspronkelijke bevolking van Curaçao was grootendeels door de
Hollandsche Compagnie verdreven om plaats te maken voor in overgroote
meerderheid kath. Negerslaven. Ondanks de strenge plakkaten was echter
1 Y. del a B r i è r e, Au Brési1. Le Règne de Dieu sous la Croix du Sud.
Brugge. P. (1928). - 2 A. F rei tag. Die kath. Missionen in Amerika. Z. M.
19 (1929). 37.
3 Beknopte geschied. der kath. missie in Suriname. door een P. Redemptorist.
Gulpen 1884. - J. Kro n e n b u r g. Door Suriname. Amst. 1897. - 4 N.
Go ver s. Leven van P. Donders. Venlo 1915.
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§ 230. Het geestelijk en wetenschappelijk leven.
gedurende vrijwel geheel de 18e eeuw aan een priester het verblijf toegestaan.
De laatste der Franciscanen. aan wie sedert 1776 de missie was opgedragen.
stierf in 1821. In 1824 kwam de saeculier. M. Niewindt 1. als apo prefect; in
1842 werd hij tot apo vic. verheven.. Hij wist meerdere jeugdige Nederlandsche
priesters voor zijn missie te winnen en ontwikkelde een apostolische werkzaamheid (t 1860). Vanaf 1868 is de missie aan de Dominicanen toevertrouwd;
van de 67.000 inlanders zijn 60.000 kath.• 5.700 protest.. van de 2.000 Europeanen
300 kath.

§ 230. Geestelijk en wetenschappelijk leven.
Dwalingen; het Modernisme.

I. 10. Tot verdieping van het godsdienstig leven heeft in hooge
mate bijgedragen de veelvuldige en dage1ijksche H. Communie,
waartoe P. Pius X krachtig opwekte. terwijl de Congr. Concilii
(1905) de voorwaarden vaststelde (den staat van genade en een
goede en vrome meening). die veel milder waren dan de theologen
in latere eeuwen leerden. In deze lijn ligt ook het decreet der
Congr. de Sacramentis (1910). dat de kinderen tot de H. Communie moeten worden toegelaten. zoodra zij tot de jaren des
onderscheids (omstr. 7 jaar) gekomen zijn. De Eucharistische
congressen waren grootsche huldebetuigingen aan het H. Sacrament. - Verblijdend is de aanvankelijk vooral van de Benedictijnen uitgegane liturgische beweging. waardoor de geloovigen
inniger deelnemen aan het openbare gebed en het Offer der Kerk.
- Nieuwe en vruchtbare middelen tot opwekking en versterking
van het godsdienstig leven vormen de gesloten retraites voor
leeken en de volksretraites. - Meer zorg dan vroeger wordt gewijd aan de godsdienstige opvoeding der jeugd.
Met de verdieping der godsvrucht ging samen de herleving van
de ascetische en vooral van de· mystieke theologie. Ook voor de
geschiedenis der spiritualiteit. een tot voor weinige jaren bijna
onontgonnen veld. ontstond groote belangstelling. die zich in tallooze werken en tijdschriften openbaart. Een der 4 kenteekenen
der Kerk. haar heiligheid. haar herscheppende kracht. wordt er
treffend door in het licht gesteld.
2°. Reeds in de eerste helft der 1ge eeuw waren de philosophie
en de theologie zich weer beginnen aan te sluiten bij de m. e.
scholastiek en daarmee een tijdperk van herleving ingegaan (§ 222.
2°). De neoscholastiek kwam echter vooral tot bloei door de latere
Pausen. die voorschreven. met gebruikmaking van de gegevens
1 J. D a hl h a u s. Mgr. M. Niewindt. Baasrode. Niewindt. G. G. G.1930.

L. Dan i els. Mgr. M.

J.
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§ 230. Het geestelijk en wetenschappelijk leven.
der moderne wetenschap, de princiepen en de methode der m. e.
scholastiek, vooral van St. Thomas, te volgen. 1

xm

Leo
stichtte te Rome de Academia S. Thomae (1879). In zijn magistrale
ene. Aeterni Patris (1879) zette hij het karakter en de taak eener gezonde
philosophie uiteen en gaf hij de bronnen aan, waaruit zij geput moet worden,
de Vaders en de m. e. scholastieken, vooral St. Thomas. HIJ benoemde aan de
Romeinsche universiteiten Thomistische professoren en zocht ook in andere
landen centra van Thomisme te vormen. Zijn meest bekwame medewerker
daarbij was D. Merder 2, die volgens zijn opdracht te Leuven het Institut
Supérieur de philosophie stichtte en talrijke invloedrijke geschriften publiceerde.
De beteekenis van Mercier lag in de helderheid en breedheid van blik, waarmee
hij oud en nieuw, nova et vetera, het speculatieve en positieve omvatte (t 1926
als kard. a.b. van Mechelen). - Pius X scherpte door een Motu proprio voor
Italië (1914) opnieuw de studie van St. Thomas in. Om duidelijk aan te geven,
welke de authentieke opvatting van St. Thomas is, publiceerde de Congr.
Studiorum (1914) 24 stellingen 3, die de "principia et pronuntiata majora" van
St. Thomas bevatten, welke door Benedictus XV als "norma tuta et directiva"
werden goedgekeurd (1916). De C. I. C. (c. 1366, § 2) schrijft voor, dat de
professoren de philosophie en theologie zullen onderwijzen volgens de methode,
leer en princiepen van St. Thomas. In de ene. Studiorum ducem bij het zesde
eeuwfeest der heiligverklaring van St. Thomas (1923) herhaalt P. Pius XI de
aanmaningen en voorschriften zijner voorgangers om St. Thomas te volgen. Een
redelijke vrijheid blijft echter gehandhaafd; in vragen, waarover in de kath.
scholen tusschen geleerden van aanzien verschil van meening bestaat, mag
ieder de sententie volgen, die hem meer waarschijnlijk lijkt (Denz. 2192).
De resultaten der neoscholastiek zijn een lange rij handboeken, speciale
studiën, tijdschriften 4, waarin met gebruikmaking van de nieuwere empirische
gegevens de wijsgeerige grondbeginselen worden uiteengezet en verdedigd. Ook
buiten de Kerk begint men in lateren tijd met de peripatetische wijsbegeerte
rekening te houden.
Voor een vruchtbare beoefening der neoscholastiek is noodzakelijk de kennis
der bronnen 5. Op dit gebied is onder aanmoediging van Leo XIII zeer veel
bereikt (Denifle, Ehrle, Baeumker, Grabmann): voorbeeldige uitgaven van
Thomas en andere scholastieken, ontdekking van nieuwe schrijvers, een meer
juiste interpretatie en vooral ook de kennis van de verschillende stroomingen en
haar onderlingen samenhang. Een grootendeels nog onbekende wereld werd
hier geopend.
Ook de speculatieve theologie 6 werd met vrucht beoefend. De soms te
uitvoerige polemiek met Protest. en ongeloovigen maakte meer plaats voor
een positieve uiteenzetting en verdediging der geopenbaarde leer. Teksten van
H. Schrift en Vaders werden meer in hun onderlingen samenhang verklaard.
Verblijdend is, dat de theologie weer meer in verband wordt gebracht met het
geestelijk leven, dat b.v. verklaard wordt, welke de beteekenis is van de
H. Triniteit, de Eucharistie, de Kerk voor het genadeleven der ziel. - Ook
1 K I i m keIl, 299 vlg. B. Jan sen, Papsttum und Neuscholastik, St. d. Z.
(1930), 321. - 2 Mgr. L a vei 11 e, Le Card. Mercier, P. 1927. - G. Go y a u,
Le Card. Mercier, P. 1930. - 3 J. Hoog vel d, Voorschriften en vinger~
wijzingen omtrent het wijsgeerig onderricht, N. K. St. 14 (1914), 355.
4 Klim keIl, 321 vlg. U e b e r weg - 0 est e r rei eh IV. - 5 § 104;
109; 123. - Klim keIl, 317 vlg. - 6 Soixante Années de Théologie,
1869-1929, Nouvelle R. Th. Numéro Jubilaire, Leuv. 1929. - P. eh a rl e s,
La théol. dogmatique. Hier et aujourd'hui, t.a.p. 22. - Handboeken van den lateren
tijd: Fr. Die kam p, Kath. Dogmatik I. Mr. 61930, 99 vlg.
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§ 230. Het Amerikanisme.
de apologetiek 1 is, zeer tot haar voordeel, meer constructief en irenisch geworden.
3° . Grooten voortgang maakten de patristiek 2, de positieve en historische
theologie, de geschiedenis der liturgie. wat ook de speculatieve theologie ten
goede kwam. Op het gebied der oude Kerk, waar de Fransche Kath. der 17e
eeuw zulken voortreffelijken arbeid leverden, hadden de Duitsche Protest. en
Anglicanen door hun uitgaven en studiën een voorsprong gekregen. In de
laatste halve eeuw beginnen de Kath. den achterstand in te halen: de geschiedenis
der m.e. theologie werd tot dusver bijna nog geheel aan hen alleen overgelaten.
Ook de geschiedenis der Kerk buiten de oudheid en de theologie, evenals
de hagiographie, kunnen op talrijke voortreffelijke kath. werken wijzen. De vergelijkende godsdienstwetenschap, de philosophie en de psychologie van
den godsdienst hebben in latere jaren beoefenaars van gezag. Monumenten van
gedegen kath. wetenschap vormen de groote encyclopedieën.
Op het gebied der H. Schrift 3, vooral van het O. T., waren de Protest. de
Kath. verre vooruit. Eerst na de 70er jaren zijn deze het rijke materiaal gaan
gebruiken, dat door de opgravingen, de philologle, de historische critiek aan
het licht was gebracht en gingen zij zich bezig houden met de vele problemen,
door de rationalisten gesteld. De belangstelling van Leo XIII voor de weten~
schap werkte ook hier bezielend. In de enc. Providentissimus Deus (1893) gaf
hij de regels aan voor de interpretatie der H. Schrift, daarbij de rechten hand~
havend zoowel van het goddelijk karakter der H. Boeken als van een gezonde
critiek. In 1902 stelde hij de Bijbelcommissie in: Pius X richtte te Rome het
Bijbelinstituut op (1909). Er waren twee richtingen: een meer vooruitstrevende
(vooral de Ecole biblique te Jerusalem: Lagrange O. P.) en een meer
conservatieve. Het Modernisme, dat zich vooral op het gebied der H. Schrift
bewoog, veroorzaakte een crisis. Sedertdien zijn verschillende goede
commentaren en detailstudiën verschenen, doch de ..synthèse archevée" van het
O. T. ontbreekt nog immer (Levie, 54).
Wat de moraaltheologie 4 betreft, a ...durant la majeure partie du XIX s.,
elIe pätit de l'individualisme que Ia Révolution libérale avait installé dans les
10is et les institutions. L'égoïsme préside au contrats, aux luttes de Ia libre
concurrence. Une forte réaction sodale marque les soixantes dernières années".
Behalve in de geschriften over de sociologie begint men ook in de moraal~
handboeken de sociale verplichtingen te behandelen. Doch .. tandis que la
théo1ogie morale s' étend du cöte social en général, elle aborde 'à peine Ie
domaine international". b. ..Longtemps et justement on a reproché aux manuels
de théo!. morale leur préoccupation trop négative. Des deux parties de la
justice chrétienne, fulr Ie mal et faire Ie bien, la première qul se prête mieux
à la formulation prédse recherchée dans ce genre de Iivres a trop prédominé ...•
Dans ces dernières années, se manifeste un soud plus grand des acts bons et
méritolres. c. Les théologiens cath. du XIXe s. se montrèrent très conservateurs.
lis acceptaient de vivre des données que Ie travail de leur devanders mettait.
à leur disposition: ils en transcrivaient volontiers les réponses toutes faites. La
vogue était encore aux serments d'aveugle confiance en tel ou tel grand
docteur . • •. Au déhut des dernières soixante années Ballerini a bien merité
de la sdence morale, en l'affranchisant de toute servilité (Vermeerseh, t.a.p.).

Op het gebied van het kerkelijk recht 5 was de groote ge1 Apol. lito van den lateren tijd: A. Ta n q u ere y, Synopsis theo!. dogm.
fund., P. 29 1925, xxm vlg., 51 vlg. - A. Se i t z, Apologetik, L. Th. K. I
(1930). - 2 Vg!. Inleiding lIl, 2. - J. de G h e 111 n c k, Les études patristiques
depuis 1869, N. R. Th., 62. - 3 Lit. in: J. P rad 0, Propadeutica biblica,
T. 1931. - J. Lev i e, La crise de I'Anden Testament, N. R. Th., 40.
4 A. Ver mee r s c h, N. R. Th., 85. P r ü mme r, ManuaIe theo!. morab
I, Fr. 51928, XIII vlg. - 5 J. ere u sen, N. R. Th., 107.

351

§ 230. Het Amerikanisme.
beurten is de voorbereiding (Kard. Gasparri) en uitgave van den
Codex Iuris Canonici (§ 228). Hij is niet volmaakt. "Tel qu'il est
toutefois, Ie Code soutient la comparaison avec les meilleurs Codes.
modern es et reste pour Ie Saint~Siège un titre de gloire, co mme
pour l'Eglise la sauvegarde et la source d'une vie chrétienne intense
dans sa liberté, plein d' expansion dans la fermeté même de sa
discipline" (Creusen, 123).
11. 10 • De moderne. aan het Christendom vijandige geest. is niet
zonder invloed gebleven op sommige kath. kringen, gelijk ook
v,roeger zoo dikwijls tijdstroomingen in de Kerk trachtten door te
d~ingen 1. Een uiting daarvan is het Amerikanisme 2, niet zoozeer
een leerstellige dwaling als wel een practische geestesrichting, een
streven om de Kerk met de moderne wereldbeschouwing te
verzoenen.
Imponeerend stond de Kerk in Amerika te midden der 200 protest. sekten. Zij
was zich bewust van haar taak: de wereld voor Christus te winnen; de "season
of grace" (Mgr. Ireland) was aangebroken. Doch om de andersdenkenden te
bekeeren. moest men. zooals men meende. hen zooveel mogelijk tegemoet komen.
vermijden. wat hen hinderen kon en daarom zwijgen over sommige geloofs~
waarheden of het scherpe karakter eraan ontnemen (Minimisme) en daartegen~
over het goede van andere godsdiensten zoo hoog mogelijk waardeeren en hun
rechten erkennen (Interconfesslonalisme ). Zijn bloei en uiterlijk aanzien dankte
het Amerikaansche Katholicisme voor een deel aan zijn partijkiezen voor de
vrijheid; daaruit concludeerde men, dat de vrijheid en de democratie het ideaal
vormen voor de Kerk. Ook de Kerk moet haar leden een zoo groot mogelijke
vrijheid laten, opdat zij hun initiatief en activiteit kunnen ontwikkelen. Daarom
is uiterlijke leiding overbodig of minder nuttig: de H. Geest openbaart zijn
gaven overvloediger dan vroeger door innerlijke leiding der zielen; hoe grooter
de individueele vrijheid is. des te meer aanknoopingspunten vindt de genade.
Daaruit volgen nieuwe moraal princiepen : vooral beoefening der actieve deugden.
in plaats van de zg. passieve: gehoorzaamheid. nederigheid. geduld; naast het
bovennatuurlijke: contemplatie. ascese. enz. moeten vooral de natuurlijke deugden
beoefend worden: actie naar buiten. deelname aan het openbare leven en
bevordering der sociale welvaart. versterking van het lichaam door sport. De
kloostergeloften zijn niet meer van onzen democratischen tijd.
Een der apostelen van het nieuwe Amerika was lsaak Heeker (1819-88).
Zijn uitvaart werd gehouden door den a.b. van New Y ork. onder assistentie
van 3 andere bisschoppen; in een gloedvolle lijkrede schilderde de provinciaal
der Jezuieten hem als "een geestelijken leidsman en heerscher onder de menschen".
Uit protestantsche Duitsche ouders geboren. was Hecker als arbeidersjongen
naar Amerika gegaan; hij trad in bij de Redemptoristen en gaf met ve~l succes
volksmissiën. Later verliet hij de congregatie om een eigen religieus genootschap
te stichten. de Paulisten. die zich vooral de bekeering der Protest. ten doel
stellen. HIJ was een buitengewoon ijverig priester en een meesleepende redenaar,
doch in woord en geschrift (Questions of the Soul, 1856. Aspirations of nature,
1858. An exposition of the Church, 1875) verdedigde hij bovengenoemde
1 Lit. in de geschriften over het Modernisme, 5°; vooral Gis I er en
Rivière. - 2 Gisier. 27-222; Rivière 108-116. - A. Houtin.
L'américanisme, P. 1904.
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tendenzen. Zijn richting werd min of meer gevolgd o.a. door kard. Gibbons.
door den talentvollen en welsprekenden Mgr. Ireland. b. van St. Paul en door
Mgr. Keane, rector der kath. universiteit te Washington. In 1893 had te
Chicago een zg. godsdienstparlement plaats, waar 168 afgevaardigden van
verschillende godsdiensten en belijdenissen uit geheel de wereld aanwezig waren
en hun standpunt uiteenzetten. Kard. Gibbons had de eereplaats en opende
het congres met het bidden van het Onze Vader.
De strijd over het Amerikanisme begon in Frankrijk, waar het een levendigen
weerklank gevonden had. De door Leo XIII ingeleide verzoening met de
republiek en de enc. Rerum Novarum hadden bij vele jonge Kath. een geestdriftige sociale en democratische stemming gewekt en het streven om het
apostolaat aan de moderne maatschappij aan te passen (§ 227, 11; P. Naudet.
La justice sociale; P. Dabry, La vie catholique; J. Lemire; Marc Sangnier).
Mgr. Ireland sprak in 1892 te Parijs vol geestdrift over het vrije Amerika. De
abbé F. Klein, prof. aan het Inst. Cath. te Parijs, gaf een vertaling van zijn
redevoeringen (L'Eglise catholique et Ie siècle, 1894). Te Reims had in 1896,
te Bourges in 1900 een nationaal congres der Fransche geestelijkheid plaats,
waar jonge abbés de slagwoorden gebruikten: Démocratiser l'Eglise ;
Christianiser, baptiser la révolution." In 1898 werd het door den Paulist Elliott
geschreven leven van P. Hecker door Klein in het Fransch vertaald, doch
scherP aangevallen door abbé Ch. Maignen: Le Père Hecker est-il un saint?
(1898), wat een levendige polemiek over het Amerikanisme ten gevolge had.
De H. Stoel greep in en door een uiterst taktvol apostolisch schrijven Testem
benevolentiae aan kard. Gibbons (1899; Denz. 1967-76) veroordeelde P.
Leo XIII, met volle erkenning van de verdiensten der Amerikaansche kerk, de
excessen van het Amerikanisme, waarmee de Amerikaansche bisschoppen, de
overste der Paulisten, Klein enz. hun volledige instemming betuigden.

2°. In Duitschland vatte men aanpassingstendenzen aan den
modernen geest samen onder den naam van Reformkatholicisme. 1
Zij werden o.a. verdedigd door de priesters F. X. Kraus, den bekenden
geschiedschrijver der christelijke kunst (1840-1901) en Hermann ScheIl
(1850-1906). prof. te Würzburg. Kraus zag een gevaar in het ..ultramontanisme": het pauselijk absolutisme en de centralisatie aan de curie en pleitte
voor een .. religieus" Katholicisme in plaats van het uiterlijke en politieke van
den tegenwoordigen tijd. De in 1904 door Jos. MUller opgerichte Krausgesellschaft ging veel verder. Schell2 stond hoog in aanzien en was ongetwijfeld met
goede bedoelingen bezield. Doch hij was te irenisch ten opzichte der andersdenkenden; de scholastiek en haar syllogistische bewijsvoering achtte hij niet
meer van onzen tijd; de betrekkelijke inferieuriteit der Kath. op het gebied der
cultuur schreef hij toe aan hun te veel opgaan in het bovennatuurlijke: de Kerk
moet meer met de wereld meegaan. Op theologisch gebied verkondigde hij
eenige dwalingen (God is de oorzaak van zich zelf; loochening van de
eeuwigheid der hellestraffen); verschillende zijner werken werden op den Index
geplaatst, waaraan hij zich onderwierp.

3°. Meer direkt in verband met het Modernisme, ofschoon de
voornaamste vertegenwoordigers geen Modernisten waren, stond
1 R i v i è re, 71. Gis Ier, 137 vlg.
2 E. Co mme r, H. Scheil und der fortschrittlicher Katholizismus, W. 21908.
- Fr. Kie f I, Die Stellung der Kirche zur Theologie von H. Scheil, Pdb.
1908. - A. Wei s s, Die religiöse Gefahr, Fr. 1904.
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een nieuwe vorm van apologie, vooral in Frankrijk beoefend, de
waarin aan het intellectueele element van de
goddelijke openbaring te kort werd gedaan.

neó~apologétique,

Opdat de geloofsleer redelijk zij, moeten met zekerheid vaststaan de zg.
praeambula fidei, nl. dat God bestaat en dat Hij een openbaring heeft gegeven,
die voortleeft in de Kerk. Het eerste kan met metaphysieke argumenten bewezen
worden; het tweede blijkt uit uiterlijke teekenen : de wonderen en prophetieën
van en omtrent Christus, den oorsprong en het wonderbare leven der Kerk en
wordt bevestigd door innerlijke kenteekenen : de overeenstemming van de open~
baring met het verstand, de schoonheid van het Christendom, zijn noodzakelijk~
heid voor het maatschappelijk leven. - Luther en Calvijn verwierpen den
rationeelen onderbouw van het geloof: het berust op de H. Schrift, van wier
waarheid wij ons bewust zijn door het innerlijk getuigenis des H. Geestes.
Melanchton herstelde de rationeele theologie, doch Schleiermacher achtte geen
bewijs noodig: wij gevoelen de waarheid van het Christendom; "wij doen
afstand van ieder bewijs voor de waarheid of noodzakelijkheid van het Christen~
dom; wij stellen integendeel voorop, dat iedere Christen, voor hij zich met
onderzoekingen van dezen aard ophoudt. reeds de zekerheid in zich heeft,
dat zijn vroomheid geen anderen vorm kan aannemen dan dezen." Hem volgen
de meeste moderne Protestanten. Toch willen zij wel de redelijkheid van het
Christendom aantoonen: het is een noodzakelijk fundament van de cultuur
(Kafstan), het beantwoordt aan de behoeften der menschelijke natuur (Ritschl)
of het Christendom alleen is in staat een samenhangend begrip van den mensch
en de wereld te geven. In plaats van de objectieve, rationeele methode der
wonderen komt de subjectieve van het gevoel, van de waarden.
Ook in kath. kringen, vooral in Frankrijk, was onder invloed van Kant en
het positivisme een zeker wantrouwen ontstaan ten opzichte van de metaphysiek
en het intellectualisme 1. Men verwierp de traditioneeIe Godsbewijzen en
apologetiek wel niet uitdrukkelijk, doch achtte ze voor onzen tijd niet meer van
kracht. De metaphysiek spreekt alleen tot het verstand; de waarheid moet
den geheelen mensch, met al zijn vermogens, wil, gevoel, verbeelding, door~
dringen. Om van een waarheid overtuigd te zijn, moeten wij haar gevoelen,
haar experimenteeren. Daarom zocht men nieuwe wegen buiten het intellectualisme.
De kath. leek M. Blondel (geb. 1861; L'Acfion, 1893). ging uit van de
philosophie d' action (§ 227): "Au commencement était I'Action ". Het fundament
der wijsbegeerte is niet de evidente kennis. doch de levensactie (l'action), in
zoover zij streeft naar zelfbewaring. ontwikkeling en geluk van het individu;
de kracht van een argument bestaat niet in de logische waarheid der praemissen.
doch daarin. dat in de conclusie de kracht en de activiteit van den wil blijken.
Zoo is de kennis een effect van de handeling. Ook op godsdienstig gebied
moeten wij beginnen met de daad. met te gelooven aan God en de Kerk;
daarna volgt eerst de kennis der waarheid van het geloof. Dus niet de kennis van
het wonder voert tot aanname van het geloof. doch het geloof leidt tot aanname
van het wonder, want voor een wonder bestaan geen verstandsbewijzen.
Vervolgens ontwikkelde hij meer wijsgeerig de immanentiemethode (vroeger ook
wel. doch in voorzichtiger, volkomen orthodoxen vorm. gebruikt. o.a. door
kard. Dechamps, § 222, 3°; niet te verwarren met de pantheïstische of
modernistische immanentie~philosophie). Deze methode plaatst het uitgangspunt
van de apologie in het eigen Ik. Niets kan in den mensch ingaan, wat niet van
hem uitgaat, en zich niet op eenigerIei wijze als postulaat. als behoefte der ziel
openbaart. Iedere waarheid, iedere plicht moet in zekeren zin autonoom en
autochtoon zijn en mag niet als een historisch feit, als een overgeleverde leer
1
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of plicht alleen van buiten af in mij gebracht worden, doch moet uit het innerlijk
streven der ziel voortkomen. Daarom moet de apologetiek bewijzen, dat wij ons
zelf niet genoegzaam zijn; dat ons denken en handelen noodig hebben het
bovennatuurlijke: de genade, de openbaring, een onfeilbaar leergezag. In ons
zelf moeten wij de wortelen van het bovennatuurlijke zoeken. Ons leven, de
handeling, eischt het bovennatuurlijke. - Deze immanentie~apologetiek werd o.a.
toegepast door abbé eh. Denis, den oratoriaan L. Laberthonnière, redacteur
van de Annales de philosophie chrétienne, die, evenmin als Blondel,
Modernisten zijn.
Verder ging de kath. leek Ed. Ie Roy (geb. 1870), een leerling van Bergson,
die het pragmatisme en intuitionisme toepaste op het dogma: dit heeft slechts
practische waarde, als een regel voor de activiteit, voor het leven; zijn eenige
criterium is "son efficacité morale" (§ 227). Ook in latere werken (Le problème
de Dieu. I. Comment se pose Ie problème de Dieu. 11. Un chemin vers Dieu:
La pensée intuitive, P. 1929/30; 1931 op den Index) leert hij, dat het eindige
verstand den oneindigen God niet kennen kan; Gods bestaan met den maatstaf
van ons begrip willen bevestigen, beteekent Hem ontkennen. De Godskennis is het
resultaat van een innerlijke ervaring, de beleefde behoefte naar het oneindige.
De Kerk is noodzakelijk als sociaal~religieuse instelling.
Anderen: de kath. leeken Ollé~Laprune (1839-98), G. Fonsegrive (18521917), beoefenden meer een waarden~apologetiek: het Christendom is in overeen~
stemming met de innerlijke neigingen der ziel, met de wetten van het verstand
en de moraal, met de eischen des levens. Pud. Brunetière (1849-1906) 1, hoofd~
redacteur der Revue des deux Mondes, een beroemde literatuur~historicus en
conferencier, was eerst positivist. Na een bezoek aan Leo XIII, die hem zeer
imponeerde, schreef hij een artikel, dat een storm van protesten uitlokte, Après
une visite au Vatican (1895), waarin hij "la banqueroute de la science"
constateerde. De wetenschap is niet in staat de hoogste vragen te beantwoorden:
zij kan het doel der wereld niet verklaren, geen moraal opbouwen en in de
sociale ontwikkeling der menschheid den godsdienst niet vervangen. Zonder
voorloopig tot haar over te gaan, trad hij op als apologeet der Kerk, om de
waarheid van het Christendom te bewijzen met de methode van het positivisme,
door aan te toonen, dat geen moraal gevormd kan worden onafhankelijk van den
godsdienst en dat deze godsdienst slechts een bovennatuurlijke kan zijn. In de
kennisleer bleef hij echter het nieuw~Kantiaansche agnosticisme volgen.

4°. Ook de historische critiek vormde een gevaar.
In Frankrijk had de theologische wetenschap in de 1ge eeuw niet hoog gestaan,
doch zij ging een bloeitijdperk in sedert de oprichting der Instituts Catholiquell
(1875). Omdat een achterstand was in te halen, werden met ijver de Duitsche
moderne theologen en exegeten bestudeerd, hun critische methoden overgenomen,
de resultaten van hun onderzoek, echter soms te gemakkelijk en met te weinig
critiek, aanvaard. Het is dUidelijk, welk gevaar daarin gelegen was; de Duitsche
Kath., die reeds lang met de liberale theologie vertrouwd waren en er veel
objectiever tegenover stonden, waren beter gewapend en zoo is het te verklaren,
dat het Modernisme in Duitschland betrekkelijk weinig aanhang gevonden heeft.
Aan het Institut Catholique te Parijs werd de kerkgeschiedenis gedoceerd doop
den scherpzinnig en, geleerden en geestrijken abbé L. Duchesne ( 1843-1922) ,
die zijn leerlingen met de methoden der historische critiek vertrouwd maakte en
deze toepaste op de eerste eeuwen der Kerk. Duchesne was scherp en niet
immer taktvol in het bestrijden van gevestigde meeningen; het ontbrak hem
soms aan eerbied voor de Kerk. Zoo kon zijn methode voor sommigen gevaarlijk
zijn. Doch aan de oprechtheid van zijn geloof kan redelijkerwijze niet getwijfeld
1

J.

V. de G r oot, Denkers van onzen tijd, Amst. 1910.
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worden: de qualificatie van Houtin...Ie père du modernisme". is laster 1. Nog
veel minder kan Lagrange O. P .• den stichter der nieuwe bijbelschool (I. 2°)
Mgr. P. Batiffol (1861-1929) en anderen. wier orthodoxie soms verdacht werd,
een blaam treffen.

5°. a. Het Modernisme 2, rode samenvatting van alle ketterijen",
is een beweging onder kath. geleerden, die de resultaten aanvaardt
van de moderne subjectieve, pragmatische, anti~intellectualistische
wijsbegeerte (§ 227, I) en van de rationalistische critiek (§ 226,
10) en het Christendom daarmee in overeenstemming wil brengen,
waardoor het geheel zijn bovennatuurlijk karakter verliest.
Het Christendom. als systeem van gedachten. veronderstelt de mogelijkheid
van een objectieve. onveranderlijke waarheid. Doch de moderne philosophie in
vele harer schakeeringen erkent geen objectieve. vaststaande en onveranderlijke
waarheid (§ 227. I). Als openbaringsgodsdienst berust het op de H. Schrift en
de traditie. Doch de ongeloovige critiek had jarenlang niet alleen den goddelijken
oorsprong en het bovennatuurlijk karakter der H. Schrift, doch ook haar
historische betrouwbaarheid bestreden. eerst van het 0.. later ook van het
N.T. In de dogmengeschiedems trachtte zij de ontwikkeling der kerkelijke leer uit
natuurlijke factoren te verklaren: in de vergelijkende godsdienstwetenschap zocht
zij in andere religies de elementen. waaruit het Christendom zou zijn opgebouwd.
De Modernisten aanvaardden de resultaten der moderne philosophie en critiek,
die van het Christendom als geopenbaarden godsdienst niets overlaten. Uit een
zekere gehechtheid aan oude tradities. om niet geheel met hun verleden te
breken. ook alom hun positie en aanzien niet te verliezen. bleven zij uiterlijk
in de Kerk. Doch dan moesten zij. om niet complete huichelaars te zijn, de leer
der Kerk een andere beteekenis geven. Bij sommigen heeft wellicht. vooral in
den beginne. gebrek aan theologische kennis een rol gespeeld.

Het Modernisme vertoont groote overeenkomst met en is sterk
beïnvloed door het moderne Protestantisme (Schleiermacher,
Ritschl, Harnack, A. Sabatier ; § 226). Het groote onderscheid is,
dat het Modernisme in de meeste protestantsche kerkgenoot~
schappen geduld wordt, terwijl het door de kath. Kerk veroordeeld
en met groote kracht bestreden is.
b. Het negatieve princiep van het Modernisme, zooals het in de
ene. Pascendi wordt uiteengezet, is het agnosticisme, het positieve
de vitale immanentie.
De werking van het verstand is beperkt tot de phaenomena (Kant: § 202. 4°)
en kan tot de kennis der bovenzinnelijke waarheden niet doordringen. Het kan
Rivière. 96. - !I A. Gisier, Der Modernismus. Einsiedeln 1912. Modernisme dans l'Eglise, P. 1930. - J. Bes s mer. Philosophie
und Theologie des Modernismus. Fr. 1912. - G. van Noor t. Modernisme en
anti*modernisteneed. Amst. 1912. - P, Pij per. Het modernisme en andere
stroomingen in de kath. kerk, Amst. 1921. - A. Hou tin. Hist. du modernisme
catholique. P. 1913: Un prêtre symboliste. Marcel Hébert. P. 1925: Mon
expérience, 2 v. P. 1928 (afgevallen priester: tendentieus). - M. D. Petre.
Modernism. Lo. 1918 (moderniste). E. Buonaiuti. Le modernisme
catholique. P. 1927 (modernist).
1
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dus het bestaan van God niet bewijzen; God kan niet direkt een objekt
van wetenschap zijn (agnosticisme) . De natuurlijke theologie, de motiva
credibilitatis, de uiterlijke openbaring behooren tot het verouderde systeem van
het intellectualisme. Toch willen de Modernisten nog een godsdienst aannemen,
die echter berust op niet-intellectueele factoren. Kant trachtte den godsdienst op
te bouwen op de praktische Vernunft, Rousseau op het gevoel, het Modernisme
op de vitale immanentie. "Heel de godsdienst en iedere godsdienst vindt zijn
ontstaan en laatste verklaring in ons eigen innerlijk leven, in het gemoeds- en
wilsleven van den mensch" (Van Noort, 16). Het godsdienstig gelooven laten
steunen op gezag is extrinsecisme of historisme. De godsdienst behoort tot de
innerlijke levensverschijnselen, is een vorm van leven en zijn diepste grond
is gelegen op den bodem van het hart, in het onderbewustzijn, een geheimzinnige
sfeer, die wij ons in gewone omstandigheden niet bewust zijn. Daar ligt een
onbestemde behoefte naar het oneindige, het goddelijke, verborgen, die in
gunstige omstandigheden in het bewustzijn komt. Dan wordt de mensch zich
bewust, dat hij iets hoogers noodig heeft, dat uitgaat boven de materie en
begint hij te gevoelen, dat hij tot God geleid wordt (openbaring). Wordt
het geloof aldus geboren buiten het verstand, dit gaat er zich wel mee bezighouden. "De mensch moet zijn geloof denken", d.w.z. hij gaat zijn godsdienstige
gevoelens en gewaarwordingen in begrippen uitdrukken en in gunstige omstandigheden, onder invloed van sterk religieuse naturen (Boeddha, Confucius, Christus,
Mohammed) worden deze begrippen geformuleerd in dogma's. De dogma's zijn
dus symbolen, formules, om het godsdienstige gevoel weer te geven, Zij hebben
vooral ethische, practische beteekenis; de godsdienst is geen kennis, doch leven.
Daarom ontwikkelen de godsdienstige gevoelens, denkbeelden en dogma's zich
voortdurend; zij hebben geen absolute waarde, doch zij leven; zij passen zich
aan de omstandigheden aan. Een dogma kan waar zijn in den tijd, toen het
ontstond, doch later niet meer, toen de religieuse opvattingen veranderden. In
de ie eeuw had men onder invloed der Grieksche philosophie behoefte aan
spitsvondige formules, thans niet meer. Alle godsdiensten zijn waar, omdat zij
religieuse gevoelens uitdrukken; wel kan de eene meer waar zijn dan de andere,
omdat hij meer levend is. Op zich staan het geloof en de wetenschap los van
elkaar; zij behooren tot een verschillend gebied; iemand kan als geloovige
aannemen, wat hij als wijsgeer of historicus ontkent. De wijsgeer is niet zeker, dat.
God bestaat; hij bestudeert Hem als een psychologisch concept. De geloovige is
zeker van Zijn bestaan en deze zekerheid berust "op een zekere intuïtie des
harten, krachtens welke de mensch met de realiteit zelf van God onmiddellijk
in contact komt" en deze zekerheid is een werkelijke experiëntie, die veel
sterker is dan een overtuiging, door de rede verkregen. Het geloof is echter in
werkelijkheid afhankelijk van de wetenschap, want deze verklaart ( door de
historische critiek) de formules, waarin het geloof wordt uitgedrukt.
Op deze princiepen wordt de theologie opgebouwd. De critiek heeft vastgesteld.
dat de meeste bijbelboeken niet authentiek zijn en niet altijd de historische
waarheid weergeven. De Evangeliën zijn geen historische documenten, doch de
weergave van hetgeen latere geloovigen dachten over Christus en zijn werk;
hun bron is het christelijk geweten. Christus was een sterk religieuse persoonlijkheid; Zijn godheid is niet een feit, maar een dogma, dat het godsdienstig
geweten heeft afgeleid uit de notie van Messias. De geschiedenis verwerpt het
feit van Christus' verrijzenis, doch als geloovige neemt de historicus haar aan:
zij stelt hem voor oogen het idee, dat Christus na zijn dood levend en werkzaam
is gebleven door zijn religieusen geest. Christus heeft gemeend, dat het einde
der wereld aanstaande was en er dus niet aan gedacht een Kerk te stichten:
doch de geloovigen hebben behoefte hun religieuse gewaarwordingen aan
anderen mee te deelen en hebben daarom een Kerk gevormd. Zij moeten hun
gevoelens in uiterlijke, zinnelijke vormen kleeden en zoo zijn de sacramenten
ontstaan.
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c. Geen enkele schrijver heeft het Modernisme ontwikkeld tot een
systeem, gelijk dit geschiedt in de encycliek. Deze vat de leer~
stellingen, die bij verschillende Modernisten voorkomen, in een
synthese te samen en wijst op den algemeenen geest en de leidende
beginselen. Het is moeilijk uit te maken, wie de eigenlijke scheppers
van het Modernisme waren. Verschillende personen in verschillende
landen, die echter wel met elkander in relatie stonden, hebben ieder
op eigen gebied er aan meegewerkt. Ook is moeilijk vast te stellen,
of het aantal Modernisten groot was. Waarschijnlijk is het niet,
omdat slechts weinigen als zoodanig bekend werden en slechts
weinigen van de Kerk zijn afgevallen. Wel is het mogelijk, dat
meerderen in hun geloof geschokt waren, doch zich later onder~
wierpen. Het aantal Modernisten scheen grooter dan het was,
omdat meerderen onder verschillende namen schreven. Teekenend
is het geval van den priester M. Turmel, die een lange reeks
geschriften onder verschillende pseudoniemen schreef en eerst kort
geleden definitief ontmaskerd werd. 1
De voornaamste vertegenwoordigers waren in Frankrijk: abbé Al&ed Loisy 2
(geb. 1857), professor van het Institut cath. te Parijs, doch in 1893 ais zoodanig
afgezet, die zich vooral op het gebied der H. Schrift bewoog, in den geest van
Hamack en de liberale Protestanten. In 1903 werden 5 zijner werken door het
H. Offide veroordeeld (Autour d'un petit livre; L'Evangile et rEglise; La
Religion tflsrael; Etudes évangeliques; Le quatrième Evangile). Hij onderwierp
zich niet. werd in 1908 met name geexcommuniceerd en in hetzelfde jaar van
staatswege benoemd tot prof. in de geschiedenis der godsdiensten aan het Collêge
de France; later heeft hij zijn opvattingen nog radicaler ontwikkeld. Verder
abbé Marcel Hébert (1851-1916), eveneens van de Kerk afgevallen; de
mathematicus Ed. Ie Roy, prof te Versailles (3°), wiens werk Dogme et critique
(1907) op den Index geplaatst werd. In Engeland: Georg Tyrrell (1861-1909).
in Ierland uit Calvinistische ouders geboren. lid van de Jezuietenorde, uit welke
hij in 1906 verwijderd werd, toen het bleek. dat hij anoniem modernistische
geschriften uitgaf. Hij was een mysticus. die het gevoelselement in den godsdienst
ontwikkelde; op het gebied der critiek was hij geheel incompetent. doch hij
aanvaardde alle beweringen van Loisy c.s. Groot was zijn invloed bij bekeerlingen.
Hij stierf zonder zich onderworpen te hebben. Baron Fr. von Hügel (1852-1925).
van Oostenrijksche afkomst. doch met een Engelsche gehuwd en in Engeland
wonend. die verschillende werken schreef over de psychologie en philosophie
van den godsdienst, stond in relatie met de voornaamste Modernisten. die
hij steunde en aanmoedigde, zoolang het eenigszins mogelijk was. doch is
als Katholiek gestorven. In Italië: de priesters Romoio Murri (geb. 1870),
aanvankelijk met veel succes werkzaam op sociaal gebied. maar ten slotte in
het socialisme vervallen. die na herhaalde waarschuwingen in 1909 met name
geëxcommuniceerd werd en zich niet onderwierp; S. Minocchi. die de Kerk
verliet. E. Buonaiuti. prof. aan de Apollinaris. die zich vooral op exegetisch en
historisch terrein bewoog. herhaaldelijk veroordeeld werd. zich onderwierp en
1

R i v i ê r e, 488, 561.

A. L 0 i s y, Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre temps.
3 v. P. 1930/31.
2
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ten slotte in 1926 met name geëxcommuniceerd werd. De senator A. Fogazzaro
(1842-1911). een bekende letterkundige. teekende in de romans Il Santo en
l,eila (veroordeeld resp. 1906 en 1911) ..modernistische" heUigen. In Duitschland
had het Modernisme minder aanhang gevonden; de meest bekende volgelingen
waren de priesters Jos. Schnitzer. prof. te München en H. Koch. prof. te
Braunsberg. die ieder met een publicatie tegen het primaat (Hat Tesus das
Papsttum gestiftet en Cyprian und der römische Primat, 1910) de Kerk verlieten.

d. Toen de symptomen van het Modernisme zich steeds sterker
in verschillende landen openbaarden, kon de Kerk niet langer
zwijgen. Nadat reeds eerder verschillende geschriften veroordeeld
waren, werden door het H. Officie in het decreet Lamentabili sane
exitu (3 Juli 1907: Denz 2001-2065)1 65 stellingen verworpen
over de Kerk. de openbaring. Christus, de sacramenten. grooten~
deels getrokken uit de geschriften van Loisy. 8 Sept. 1907 vaardigde
P. Pius X de enc. Pascendi dominici gregis uit (N. K. St. 8 (1908),
33: Denz. 2071-2109), die het geheele systeem veroordeelde. Zij
schreef ook verschillende maatregelen voor ter bestrijding der
dwaling, met name een "raad van vigilantie", die in ieder bisdom
moest worden opgericht. Het motu proprio Sacrorum antistitum
(1910: Denz. 2145: N. K. St. 1910,289) legde aan alle professoren
der theologie, aan de clerici voor het ontvangen der hoogere
wijdingen, aan de pastoors bij het aanvaarden van hun ambt den
anti~modernisteneed op, welk voorschrift door een decreet van het
H. Officie (1918: N. K. St. 161) nog eens werd aangescherpt. In
1912 werden de Histoire ancienne de l'Eglise van Mgr. Duchesne,
in 1913 de Annales de philosophie chrétienne van Laberthonnière
op den Index geplaatst.
Door deze maatregelen was het Modernisme spoedig onderdrukt:
sommigen verlieten de Kerk: misschien bleven anderen. zonder zich
innerlijk te onderwerpen. doch zij konden het niet meer uiterlijk
verkondigen. Bij het geloovige volk had de dwaling geen wortel
geschoten. Zij was te veel een intellectueele constructie en te
duidelijk in strijd met het geloof om velen te verleiden.
e. De veroordeeling van het Modernisme veroorzaakte echter
een overdrijving in tegenovergestelden zin: het Integralisme, dat
in sommige landen meer beroering bracht dan het Modernisme zelf.
Verschillenden. wier kennis der theologie niet evenredig was aan hun ijver
voor het geloof. zagen overal Modernisme. Zij begrepen niet de .werkelijke
moeilijkheden. aan sommige quaesties verbonden. waren niet op de hoogte der
moderne wetenschap en vonden ook de noodzakelijke resultaten eener gezonde
historische critiek verdacht of trokken de orthodoxie in twijfel van hen. die
1 Fr. Hei n e r. Der neue Syllabus Pius X. Mainz 21908. Mi c hel i t s c h. Der neue Syllabus. Graz 1908.
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in vrije quaesties hun meeDing niet deelden. Zij noemden zich de vertegenwoordigers van het zuivere. integrale Katholicisme. te.genover de "semimodernisten" en "moderniseerenden". Vooral in Frankrijk gebruikten conservatieven en tegenstanders van het ralliement de verdenking van Modernisme als
een wapen om ook gezonde democratische stroomingen en iederen vooruitgang op
sociaal gebied te bestrijden (§ 229. 3°). Ook minder nobele motieven: eerzucht
en wraakzucht. hebben helaas een rol gespeeld. Overal werden "integrale"
organen opgericht: te Rome de Correspondance de Rome (Mgr. Ub. Benigni);
te Florence de Unità cattolica; in Frankrijk de Foi catholique van den ex-jezuïet
B. Gaudeau. en J. Fontaine. de Critique du libéralisme van den ex-jezuïet Em.
Barbier. die Leo XIII voor het liberalisme aansprakelijk stelde (Le progrès du
libéralisme catholique en France sous Ie pape Uon XIII, 1907; op den Index geplaatst; en Les démocrates chrétiens et Ie modernisme, 1908). Zij werden krachtig
gesteund door de leiders der Action française. In Gent bestond de Correspondance
catholique, in ons land Rome (rector Thompson). te Trier de Petrus-Blätter. Een
internationale organisatie van Integralen werd gevormd door het Sodalitium pianum
(S. P.). die. evenals bovengenoemde organen. door invloedrijke leden der curie
gesteund werd. Het Integralisme zaaide een geest van wantrouwen onder de
Katholieken; overal werd Modernisme gesignaleerd; de vrijheid van meeDing
dreigde geheel onderdrukt te worden; telkens weer werden respectabele
geestelijken en leeken verdacht gemaakt. Benedictus XV maakte in zijn eerste
enc. Ad beatissimi (1 Nov. 1914) een einde aan het Integralisme. door
ongeroepenen te verbieden als rechters van het geloof op te treden en den term
"integraal" te verwerpen (N. K. St. 1915. 10).

§ 231. De missiën in de 19de en 20ste eeuw. 1
10 • In den loop der 18e eeuw was de geloofs- en missieijver
verslapt. de macht van Spanje en Portugal in Europa en in de
Koloniën steeds meer gedaald. de Jezuietenorde opgeheven. De
Fransche revolutie en de Napoleontische oorlogen ontwrichtten
in een groot deel van Europa het kerkelijk leven: Napoleon confiskeerde een deel der bezittingen der Propaganda: haar seminarie
en dat van Parijs werden gesloten. Het missiepersoneel werd bijna
niet meer aangevuld: de regeeringssubsidies hielden op, het godsdienstig leven in de missiën geraakte in verval. Zoo scheen in het
1 J. S c h m i d I in; P i 0 let; De kath. missie; Zeitschrift für Missionswissenschaft (Z. M.); Het Missiewerk (H. M.); Arens; Xaveriana; § 190.
- R. Streit. Die Missionslitteratur des 19 Jhrh .• Z. M. 1917, 108. - Fr.
Sc h w ag e r, Die kath. Heidenmission der Gegenwart, Steyl 1907-1909. R. S t rei t, Die kath. Weltmission. Zahlen u. Zeichen, Hünfeld 1928. - C.
St rei t, Atlas hierarchicus, Pdb. 2 1929. - Missiones Catholicae cura S. Congr.
de Propaganda Fide descriptae. Statistica. R. 1930 (gegevens van 1927). A. Mul der s, Kerk en missie in theologische en historische belichting. Nijm.
Utr. 1930. - L. Feb e r. Wereldkerk en Missie, in: De Stad op den Berg,
Baarn 1928. - E. M a i r e. Histoire des instituts religieux et missionnaires, P.
1930. - P. Les 0 u r d. L'oeuvre civilicatrice et scientifique des missionnaires
catholiques dans les colonies françaises, P. 1931. - J. A ri m 0 n t et A. B rou.
Jesuïtes missionnaires au 1ge et 20e S., P. 1928. - J. Thauren. Die Missionen
der Gesellschaft des göttlichen Wortes in den Heidenländem. I-lIl. Steyl 1931.
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begin der 1ge eeuw het werk van drie eeuwen ten ondergang
gedoemd.
In het Oosten waren omstr. 1800 naast 381.000 geunieerden nog
6000 Latijnsche Christenen. Afrika, met nog een 30.000 naam~
Christenen in den Congo, was practisch verlaten; Voor~Indië had
nog geen 500.000, Achter~Indië 300.000, China nog geen 200.000
Christenen. In Zuid~Amerika verlamden voortdurende revoluties
alle bekeeringsactie. De statistiek van omstr. 1820 is nog treuriger
(Schmidlin 420).
De godsdienstige herleving van het Katholicisme in de 1ge eeuw
moest ook een hernieuwden drang opwekken naar geloofsverkondi~
ging, die immers essentieel aan het Christendom is; de grootsche
missieactie der laatste 100 jaar is een uiting van de levenskracht der
Kerk. Daarbij kwamen natuurlijke factoren: het gemakkelijker ver~
keer, de belangstelling door ontdekkingsreizigers en geleerden voor
vreemde landen opgewekt, de romantiek met haar universeele
tendenzen en idealisme, de economische en politieke belangstelling
voor de koloniën bij de Europeesche mogendheden, die dikwijls de
missie als beschaving sfactor steunden en in ieder geval door be~
veiliging der missionarissen, het aanleggen van wegen enz. haar
werkzaamheid mogelijk maakten. De anti~slavernij~beweging van
kard. Lavigerie vestigde de aandacht op den treurigen toestand van
zooveel millioenen ongelukkigen in Afrika, doch heeft ook voor de
missiën in andere werelddeelen geestdrift gewekt. Zoo vatten de
oude orden haar missietaak weer op, terwijl talrijke nieuwe congre~
gaties tot dat doel gesticht werden (§ 223, 10 ) • Verblijdend en van
zeer groote beteekenis is de verschijning van de vrouw op het missie~
veld 1, die door ziekenverpleging en onderricht het vertrouwen der
inboorlingen wint en daardoor het werk der missionarissen voor~
bereidt en ondersteunt; ook talrijke broeders zijn in dezen geest
werkzaam. En de missiepioniers worden gesteund door de ge~
loovigen. Want dit is een ander hoopvol teeken des tijds: in
tegenstelling met vroeger, toen de regeeringen grootendeels de
missiën leidden en financierden, heeft nu de missieactie wortel
geschoten in het kath. volk, dat het als zijn plicht beschouwt aan
de uitbreiding van het Godsrijk mee te werken. Talrijke vereeni~
gingen zijn gesticht om door gebed en door materieelen en moreel en
steun de missionarissen te hulp te komen. De voornaamste zijn het
in 1822 te Lyon door Pauline Jaricot opgerichte Gen oot s c hap
1

A. Freitag, Die Frau in der Mission, Mr. 1917.
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tot voortplanting des geloofs. het in 1843 door Mgr.
b. van Nancy. gestichte Gen oot s c hap der
H. Kin d s hei d (de kinderen voor de kinderen). het S t. Pet rus
I i e f d e w e r k tot vorming van den inlandsehen clerus (1889).
Deze drie genootschappen zijn door Pius XI tot pauselijke missie~
genootschappen verheven. Daarnaast staan meer dan 200 kleinere
vereenigingen. waarvan vele van missioneerende orden uitgaan; de
meeste geven eigen tijdschriften uit. Voor de priesters bestaat de
U n i 0 cl e r i pro mis s ion i bus (Priestermissiebond ) . De
nieuwste deelname van leeken aan het missiewerk is de in Duitsch~
land begonnen medische missieactie. 1 De missiologie werd een eigen
wetenschappelijk vak (het eerst in Duitschland 2; 1910 leerstoel te
Munster; in 1930 te Nijmegen). Door tijdschriften (meer dan 400
in 1929). congressen. tentoonstellingen wordt de belangstelling
levendig gehouden.
In de 1ge eeuw stond Frankrijk aan de spits. Daar ontstonden
de meeste missiecongregaties; het leverde de meeste missionarissen.
gaf den grootsten financieel en steun. De kerkvervolging heeft ook
de missieactie geschaad. In Duitschland begon op het laatst der
vorige eeuw de missiebeweging. die steeds is blijven groeien.
ondanks het verlies der koloniën. Een bijzonder eervolle plaats werd
in de 1ge eeuwen ook thans nog ingenomen door België en Neder~
land (Le Sage ten Broek een vurige missie~apostel; in en voor de
missie werken uit Nederland (1930) 1666 priesters. 42 fratres
clerici. 839 broeders. 1696 Zusters; 40 Nederlandsche kerkvoogden
arbeiden in het buitenland; er bestaan 31 missieliefdewerken. 67
tijdschriften).3 In het geheel telde het missiepersoneel in 1927
46.174 leden. onder wie 12.952 priesters. (hiervan 4305
inlandsehe). 5110 broeders. 28.112 zusters (H. M. 11 (1930) 249).
In 1923 telde de kath. missie 65.641 catechisten en leeraren.
66.397 hoofd~ en nevenstaties. 44.525 kerken en kapellen. 20.878
lagere en 1026 hoogere scholen. 1365 weeshuizen. 587 ziekenhuizen
(Ahrens).
De Pausen 4. te beginnen met Gregorius XVI. hebben de missie~
beweging krachtig aangemoedigd en gesteund. Na den oorlog. die
ook in de missiegebieden zooveel onheil veroorzaakte. hebben
Forbin~Janson.

1 K e e Ier. Catholic Medical Missions. N.Y. 1925. 2 J. Sc h m i d I i n.
Wie unsere Missionswissenschaft entstand. Z. M. 21 (1931) 1. - 3 Nederland
en de kath. missiën. Den Bosch 1925. - T h. Bek k ers. Neerlands deelname
aan den missiearbeid der H. Kerk in den aanvang van 1930. H. M. 12 (1930)
66. - 4 Pauselijke missieactie. Beschouwingen, voorschriften, reglementen,
aflaten, privilegiën, verz. door Th. Bek k ers, Den Bosch 1930.
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P. Benedictus XV (ene. Maximum illud. 1919) en P. Pius XI
(Rerum ecclesiae. 1926) 1 tot nieuwen ijver opgewekt. Het is een
beslissend oogenblik voor de missiën. In vele volkeren is een drang
naar bewustwording en zelfstandigheid, naar bevrijding van
vreemde heerschappij levendig geworden: het is van het aller~
grootste belang, welke houding tegenover het Christendom zij op
dit keerpunt hunner geschiedenis zullen aannemen. In de laatste
jaren heeft ook een methodische hernieuwing en hervorming van het
bekeeringswerk plaats. Scherp hebben de beide laatste Pausen het
enge nationalisme veroordeeld, dat de missie bewust of onbewust
in dienst stelt van propaganda voor het vaderland. Het Europea~
nisme, dat alles op Europeeschen geest wil schoeien, maakt plaats
voor een betere erkenning en waardeering der nationale eigen~
aardigheden der volkeren. Krachtig wordt gewerkt voor de vorming
van een inlandsehen clerus en een inlandsch episcopaat. Pauselijke
visitatoren en delegaten werden naar de verschillende gebieden
gezonden: de krachten worden door de Propaganda meer syste~
matisch verdeeld en de te groote districten gesplitst. Ook de zetel
van de Voortplanting des geloofs is naar Rome overgebracht.
Aan het hoofd der Propaganda, de groote missiecentrale, staat
sedert 1918 kard. W. van Rossum, wiens krachtige, doelbewuste en
organisatorische leiding in alles merkbaar is.
Het terrein der missie kan men in het algemeen verdeelen in drie
gebieden, verschillend wat den godsdienst en de cultuur der
volkeren en de methode der geloofsprediking betreft. Voor~Azië
en Noord~Afrika vallen onder den Mohammedaansehen cultuur~
kring. De Islam is daar met het nationale en politieke leven samen~
gegroeid: de godsdienst is zeer simplistisch en gemakkelijk (poly~
gamie) en bovendien zeer fanatiek, zoodat bekeeringen tot het
Christendom tot dusver uiterst zeldzaam zijn. Misschien biedt de
ontsluiting van den Islam voor Westerschen invloed eenige kans.
In lateren tijd voert de Islam een levendige propaganda en toont
hij een groote expansieve kracht, vooral in Afrika en Indië (talrijke
universiteiten, meer dan 400 dagbladen)2. In de landen, die vroeger
of thans nog onder Mohammedaansche heerschappij stonden,
wonen talrijke Christenen, meest niet~geunieerden, onder wie vele
missionarissen werkzaam zijn (§ 232).
1 A. Prei ta g, Pius XI, de missiepaus, H. M. 12 (1931),200. J. Peeters,
Des Papstes Ordnungwille im modernen Missionshllfswesen, W. 1931.
2 J. T h a ure n; Het offensief der niet-christelijke religies, H. M. 11 ( 1930),
Hl. - J. deL 0 u w, lets over Missie onder de Muselmannen, Utr.
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De cultuurvolkeren in Oost~ en Zuid~Azië (Indië. China. Japan)
zijn aanhangers van het Boeddhisme. Hindoeisme 1. Confucianisme.
Mohammedanisme. Schintoeisme.
De natuurvolkeren van Afrika (Negers). Oceanië. Amerika
(Indianen) zijn meest fetischaanbidders. Onder de Negers vooral
is in lateren tijd een vruchtbaar apostolaat uitgeoefend.
Het getal bekeerlingen is betrekkelijk niet groot. doch de
christelijke geest dringt geleidelijk bij vele volkeren door. Des te
bewonderenswaardiger is dit resultaat. wijl de moeilijkheden zoo
ontzettend groot zijn. Het zedelooze leven en het ongeloof van
vele Europeanen. die slechts op winst bedacht zijn en de wreedheid van den wereldoorlog. waarin ook vele koloniën betrokken
werden. konden geen hooge gedachte geven van de Westersche
beschaving. De Europeesche regeeringen belemmeren soms meer
de kath. missie dan dat zij haar steunen. Het Christendom. verdeeld
in tallooze kerkgenootschappen. die elkander dikwijls tegenwerken.
vindt in verschillende landen tegenover zich een nationalen gods~
dienst als betrekkelijke eenheid. vooral den Islam met zijn afge~
sloten systeem. De Islam. het Protestantisme met zijn rijke
geldmiddelen. het Bolsjewisme voeren een krachtige propaganda
en vormen een bedreiging voor het kath. missiewerk. In den
laatsten tijd heerscht in verschillende landen een sterk nationalisme.
dat vijandig staat tegenover al hetgeen van het Westen komt: in
andere de burgeroorlog. die een vreedzame geloofsprediking
onmogelijk maakt.
2°. Afrika 2 telt (Streit) op de 152.289.000 inwoners 5.329.000 Katholieken.
Noor d ~ We s t ~ A f rik a 3 (Fransch~ en Spaansch Marokko. de Fransche
kolonies Algiers. Tunis. de Sahara. de Fransche Soedan. de Italiaansche kolonie
Tripolis) wordt beheerscht door den Islam en is daarom een onvruchtbaar
missieveld. Er wonen omstr. 1 mill. Kath. aan de kusten. bijna allen Europeanen
of van Europeeschen oorsprong. A I g ier s 4 werd in 1830 door de Franschen
veroverd; de regeering stond echter alleen de zielzorg onder de blanken toe.
en verbood. naar het heette om de rust niet te verstoren. iedere godsdienstige
actie onder de Mohammedanen; zij steunde zelfs den Islam op alle manieren.
In 1866 werd het a.b. Algiers opgericht en in 1867 Lavigerie. b. van Nancy. tot
eersten a.b. benoemd. HIJ wist van Napoleon te verkrijgen. dat het vrije
apostolaat in beginsel erkend werd. doch tot op onzen tijd toe heeh de regeering
de missie over het algemeen niet gesteund en was zij tegemoetkomend voor den
Islam. BIJ al zijn geestdrift toch voorzichtig. begreep Lavigerie. dat directe
bekeeringsactie onmogelijk en zelfs gevaarlijk was; hij beperkte zich dus tot
1 Fr. La c 0 m b e. Der moderne Hinduismus als Religions- und Missio~
problem. Z. M. 18 (1918).319. - J. O. Mercator. Het Hindoeisme. H. M.
10 (1928). 245.
2 Fr. Schwager. Die Missionen Im Afrik. Weltteil. Stey11908. - H. M. 8
(1926) 103. - A. Fr e i tag. Z. M. 20 (1930) 142. - 3 H. M. 9 (1927) 220.
4 J. T 0 urn ier. La conquête religieuse de l'Algérie 1830-45. P. 1930.
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het stichten van scholen, hospitalen en weeshuizen. om de inboorlingen voor de
christelijke beschaving toegankelijk te maken en hun vertrouwen te winnen.
Dit laatste is door de Witte Paters met eindeloos geduld en opoffering wel
eenigszins bereikt. wat hoop geeft op de toekomst. Eenige staties werden
opgericht. doch het aantal bekeerde Mohammedanen (Kabylen) is tot dusver
uiterst gering (hoogstens eenige duizenden). Uiterst gering was eveneens het
succes in Tu nis (Mgr. Lavigerie werd in 1884 a.b. van Carthago en primaat
van Afrika). Marokko. den Soedan en de Sahara; de hier bekeerden zijn meest
Negers (10.000). In 1875 en in 1881 werd in de Sa har a een expeditie der
Witte Paters vermoord. Een Fransche officier, Ch. de Foucauld 1, in 1916
vermoord. leefde 15 jaar als kluizenaar in de Sahara, waar hij als een heilige
vereerd werd; het kluizenaarsapostolaat schijnt te zullen worden voortgezet.
In N oor d - 0 0 s t - A f rik a is eveneens de Islam overheerschend.
E g y P te 2 (14 millioen inwoners. omstr. 850.000 niet-geunieerde Kopten,
50.000 niet-geunieerde Grieken) heeft voor de Kath. van den Latijnschen ritus
3 apost. vicariaten met omstr. 103.000 geloovigen; verder 30.000 geunieerde
Kopten onder het patriarchaat van Alexandrië en de bisdommen Hermopolis en
Thebe. 12.000 geunieerde Melkieten. 5000 geunieerde Christenen van andere
ritussen. De vertegenwoordiger van den H. Stoel van alle Kath. is een te
Alexandrië resideerende apost. delegaat. De schismatieke Koptische geestelijkheid
is zeer antiroomsch en staat op een laag peil van ontwikkeling. evenals in
Ab e s s y n i ë 3 (1O? mill. inwoners). Hier telt de Koptische kerk 3.500.000
leden; de geunieerden werden in de vorige eeuw scherp vervolgd. De toestand
werd beter onder den Negus Menelik (1889); diens opvolger Ras Tafari is
den Kath. zelfs gunstig gezind. Het bekeeringswerk gaat uiterst moeilijk. Er zijn
8000 geunieerde Kopten. met eenige inlandsche priesters. In E r y t h rea
(Italiaansch) zijn omstr. 32.000 Kath .• van wie 4000 Europeanen. In 1930 werd
de eerste zwarte b. van Afrika gewijd voor de geunieerde Kopten. De missie
wordt door de Italiaansche regeering gesteund. evenals die van Tri pol i s. In
den Engelschen Soedan vernietigde de opstand van den Madhi (1881) het begonnen werk.
Aan de Negerbevolking van M i d den - A f rik a is door de Europeanen
zwaar gezondigd; zij gold in veler oogen als een gevloekt ras. voor de slavernij
bestemd. Door P. Libermann was reeds de aandacht gevestigd op het Zwarte
werelddeel. later door de ontdekkingsreizigers (Stanley. Livingstone). doch de
bekeeringsbeweging is vooral ingezet door den grooten kard. M. Lavigerie
(1825-92) 4. die tot dit doel de Societeit der Witte Paters en Witte Zusters
stichtte. Geestdriftig. onvermoeid. gesteund door P. Leo XIII. riep hij Europa op
tot bestrijding der slavernij. In verschillende Europeesche steden hield hij voordrachten en wendde zich ook tot de regeeringen. Hij had een groot aandeel in
de totstandkoming van den generaal-akt op de internationale conferentie te
Brussel (1890). waar de regeeringen krachtige maatregelen namen tot afschaffing
der slavernij. Thans is de Negermissie, ondanks sterke propaganda van Islam
en Protestantisme, een der bloeiendste van geheel de wereld. niet slechts in
aantal (2 millioen). doch ook in gehalte; zij telt martelaren en inlandsche
geestelijken en zusters. Behalve door school en charitas wordt ook direkt het
evangelie gepredikt; een lang catechumenaat gaat den doop vooraf. De missieactie is het eerst begonnen aan de We s t kus t 5. waar de Ver. Staten kolonies
1 R. Ba zin. Charles de Foucauld, P. 1923. M. Mol e n a a r, Een
zeldzaam mensch. Oisterwijk 1929. - 2 J. M u y ser, De Koptische geestelijkheid.
H. M. 10 ( 1928) 107; De inlandsche kath. geestelijkheid in Egypte. 234;
De Islam in Egypte, 11 (1929) 207. - 3 J. Coulbeaux, Hist. politique et
religieuse de l'Abyssinie .... jusqu'à l'avènement de Menelik 11. 3 v. P. 1929. J. Sc h m i d I i n. Abessinien. L. Th. K. I (1930). - 4 Biogr.: Mgr. B a u nar d,
P. 1896; G. Goyau. P. 1925; E. Renard. P. 1925. - 5 H. M. 9 (1927)
159; 174.
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voor vrijgelaten Negers hadden gesticht (Liberia) en waarheen in 1842 Mgr.
Barran als apost. vic. gezonden werd, die echter zijn taak spoedig weer opgaf.
Toen kwamen in deze streken de Paters van den H. Geest en van de Sociëteit
der Afrikaansche missiën te Lyon. Het klimaat eischte aanvankelijk veel slacht.offers. Thans beleeft de missie in sommige streken een buitengewonen bloei,
vooral in de vroegere Duitsche kolonies Kameroen (1928 150.000 gedoopten en
128.000 catechumenen) en Togo en in Kubango (Angola, Portugeesch; 110.000
gedoopten). - Leopold 11 van België droeg in 1888 de missie van zijn
Con gos tra a t 1 op aan de congregatie van Scheut, waarbij zich later
andere orden voegden. De vroegere Congomissie was door de anti.-clericale
politiek van Portugal ten gronde gegaan. De Belgische regeering ondersteunde
het missiewerk. Thans (1929) zijn er, naast 100.000 Protestanten, 552.000 kath.
gedoopten en evenveel catechumenen, onder wie 563 priesters werken en 10.000
missiehelpers uit de inboorlingen (11 priesters, 9 broeders, 24 zusters). De
Jezuieten begonnen in Kwango een soort reductiesysteem, waardoor ook groote
stoffelijke vooruitgang bereikt werd; zij werden daarover door de socialisten
(Vandervelde) heftig en onredelijk aangevallen 2. - Meer naar het Oosten
(Engelsch gebied) 8 beleven de missies der Witte Paters een rijken bloei (meer
dan een half millioen gedoopten), vooral in 0 ega n d a. In 1883 opende de
koning Mouanga hier een bloedige vervolging (Afrikaansche martelaren, 1920
zalig verklaard). In 1928 waren er 227.000 gedoopten, 48.000 catechumenen;
Negerpriesters leiden 18 parochies; een inlandsche zusterscongregatie telt talrijke
leden. Met succes werkt de S. Jozefcongregatie van MUl HilI aan den Bovennijl
(77.000 gedoopten) en in Kavirondo (22.000).
o 0 s t ~ A f rik a 4. De 3 vicariaten der Paters van den H. Geest, Zanzibar,
Kilimandscharo en Bagamoyo tellen ruim 50.000 gedoopten, Daresalam
(Capucijnen) 11.000. - De missie van Mozambique (Portugeesch) leed veel
door de verdrijving der Jezuieten (1910) en der missionarissen van Steyl tijdens
den oorlog (1928 40.000 Kath.). - De in 1844 opgerichte apost. praef.
Ma dag a s c a r (Fransch; Jezuieten; later meerdere orden) ondervond aan~
vankelijk veel moeilijkheid door de heerschende zedeloosheid en het bijgeloof,
de protest. concurrentie en de Fransche regeering. Later ontwikkelde de missie
zich zeer goed (1926 380.000 gedoopten en 450.000 catechumenen).
Z u i d ~ A f rik a was moeilijk te bewerken. De inboorlingen stonden zedelijk
zeer laag; de Protestanten waren overheerschend en belemmerden het kath.
missiewerk; de missionarissen beperkten zich aanvankelijk tot de blanken. In
latere jaren is er opbloei. Buitengewoon verdienstelijk werkten de Trappisten
van het klooster Marianhill (Natal), in 1882 door den abt Pfanner gesticht
(scholen, landontginning, bekeering der Kaffers; later van de Trappistenorde
afgescheiden). Geheel Zuid~Afrika telt op de ruim 7 mUl. inwoners, ruim
2 mill. Protest., ongev. 240.000 Kath. (1929: Kaapland 35.000, Basoetoland
43.000, Transvaal 27.000, het apo vic. Natal 30.000, het apo vic. MarianhUl
55.000). Vruchtbaar werken de jaarlijksche katholiekendagen. Op de synode
van 1927, onder den apost. delegaat Mgr. van Gijlswijk, kwam een kath.
Afrikaansche vereeniging tot stand.
3°. Azië 11. a. Slechts langzaam ontwikkelde zich weer de missie in Voor~lndiëll
P a a s, Unter der Aequatorsonne, Trier 1927.
A. Ver mee r s c h, La question congolaise, 1921. - 3 J. V. d. B u r g t, Het
Kruis geplant in een onbekend negerland van Midden~Afrika, Boxtel 1921. 4 H. M. 9 (1927) 220. 11 J. Schmidlin, Mission~ U. Kulturverhältnisse im
femen Osten, Mr. 1914. - A u f h a u ser, Meine Missionsstudienfahrt nach
dem femen Dsten, Mn. 1927. - A. Mulders Azië H. M. 13 (1931) 93. 11 A. Mulders, Voor~lndië, H. M. 13 (1932) 166. J. Dahlmann, Indische
Fahrten Fr. 1908. - A u f h a u ser. - J. Sc h m i d 1i n, Das gegenwärtige
Heidenapostolat im femen Dsten 11. Die Indische Missionen, Mr. 1930. - HuIl,
1

2
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(Engelsch). waar naast den vervallen Goaneeschen inIandschen clerus onder
Portugeesch bestuur. nog slechts Carmelieten. Capudjnen en eenige Parijsche
priesters werkzaam waren. Het Hindoeisme. het kastensysteem. de ontoeganke~
lijkheid der vrouwenwereld bleven de groote beletselen vonnen; bovendien was
de protest. O. I. Compagnie de missie niet gunstig gezind. wat veranderde
toen in 1857 het bestuur werd overgenomen door de Engelsche regeering. die
finandeelen steun verleende. Noodlottig werkte ook het zg. Go a nee s c h e
schisma. Portugal hield nog immer vast aan zijn patronaatsrecht over Indië.
waarvan het met zijn uiterst klein overgebleven gebied de verplichtingen niet
vervullen kon. Na vruchtelooze onderhandelingen met de regeering beperkte
P. Gregorius XVI de jurisdictie van Goa tot het zuiver Portugeesche gebied
en richtte de apost. vic. Calcutta. Madras. Ceylon en Madura op. De a.b. van
Goa. Silva y Torres. erkende deze beslissing niet. excommuniceerde de vicarissen
(18044) en wijdde honderden onwaardige priesters. Pius IX wist zijn terugroeping
te bewerken en daardoor verdere uitbreiding van het schisma te voorkomen.
Het concordaat van 1857 was zeer tegemoetkomend tegenover Portugal. evenals
dat van 1886. waarbij Leo XIII het patronaatsrecht van Goa en eenige andere
bisdommen aan Portugal toestond. terwijl Portugal van andere eischen afstand
deed. Een aanvullende regeling is getroffen bij het Accordo van 1928 1 •
Onder de S y r 0 ~ M a I a bar e n ontstond tweemaal een (niet uitgebreid)
schisma. voortkomend uit het verlangen naar eigen bisschoppen. Leo XIII
gaf hun in 1897 eigen vicarissen en Pius XI herstelde in 1923 de Syr~
Malabarische hierarchie (a.b. Emakulam en 3 b.; 450.000 Kath.). Met vrucht
wordt door hen gewerkt onder de Hindoes; zij bezitten het eenige kath. dagblad
in de inlandsche taal; een kath. Sy~Malabaar was in 1930 lid van de
Rondetafelconferentie. - Ook verder wordt de missie onder de heidenen voort~
gezet. doch het aantal missionarissen is hiervoor te gering; zij had tot dusver
bijna uitsluitend succes onder de lagere kasten. Een derde der priesters zijn
inlanders. voor wier opleiding 12 seminaries bestaan; in 1922 werd de eerste
inlandsche b. geconsacreerd. Verder werken er tal van Europeesche orden
en congregaties. In 1931 werd Mgr. Kierkels als apost. delegaat voor Indië
aangesteld. Het hooger onderwijs (20 universitaire colleges. aangesloten bij
de staatsuniversiteiten) is grootendeels in handen der (vooral Duitsche)
Jezuieten. Er verschijnen 68 kath. bladen en tijdschriften in Europeesche. 40 in
Indische talen. De oorlog heeft veel schade aangericht. doordat de Fransche
missionarissen werden opgeroepen en de Duitsche uitgewezen; deze konden later
weer terugkeeren. Behalve bovengenoemde moeilijkheden vonnen de nationa~
listische beweging (Gandhi) en het communisme een gevaar.
Voor~lndië. met omstr. 320 m. inwoners (217 m. Hindoes. 11 m. Boeddhisten.
68 m. Mohammedanen) telt (1927) 3.270.000 Kath .• 93.000 catechumenen.
b. Achter~lndië 2 was in het begin der vorige eeuw bijna geheel verlaten.
In S i a m werd in 1840 weer een apost. vicariaat opgericht; na een vervolgings~
periode kwam opleving. Het Boeddhisme vonnt er een groote belemmering.
evenals in Bi r m a (Engelsch). waar ook het nationalisme het Christendom
vijandig gezind is. - In M a I a k k a (Engelsch) werd langen tijd met vrucht
alleen onder de Chineezen gewerkt. - In A n nam 8 (Fransch; Tonking en
Cochin~china) waren wel vele Christenen overgebleven. doch tot de volledige
inbezitname door Frankrijk (1886) leed de Kerk onder een bloedige vervolging.
waaraan tienduizenden geloovigen en talrijke missionarissen ten offer vielen.
Het Fransche bestuur was de missie over het algemeen niet gunstig gezind. Achter~lndië telt (Streit) 1.340.000 Kath. (twee derde daarvan in Tonking) op
Bombay Mission~History. Bombay 1927. - A. V ä t h. Im Kampfe mit der Zauber~
welt des Hinduismus. B. Bonn 1928; Die deutschen Jesuieten in Indien. Rgb. 1920.
1 Th. B.• H. M. 10 (1928) 37. - 2 Marie. Les Dominicains dans l'Extrème
Orient 11. P. 1865. - 3 A. L a u n a y. Hist. de l'Annam. P. 1884.
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45 m. inwoners. Het aantal inlandsche geestelijken is hooger dan dat der
Europeesche; ook bloeien inIandsche congregaties. Er bestaat echter nog geen
inIandsche hierarchie.
c. China 1. In het begin der vorige eeuw brak een vervolging uit tegen de
nog talrijke Christenheid, zoodat deze omtr. 1825 bijna geheel van geestelijke
hulp verstoken was. Frankrijk vooral kwam op voor de rechten der missionarissen
en voor de vrije uitoefening van den kath. godsdienst, die in 1844 werd
toegestaan. Bij het verdrag van Tientsin (1856) werd dit bevestigd en uitgebreid
en aan Frankrijk het protectoraat over alle Christenen opgedragen, wat door
de Propaganda erkend werd. De voorrechten, door verschillende mogendheden
bedongen en het feit, dat de nationale gevoelens soms te weinig ontzien werden,
wekten echter ook haat op tegen de vreemdelingen en den christelijken godsdienst.
die zich herhaaldelijk uitte, o.a. in het bloedbad van Tientsin (1870; 30.000
Christenen vermoord) en vooral in den Boxeropstand (1900; 25.000 Christenen,
45 miss., onder wie Mgr. Hamer, 9 zusters vermoord). Daarna werd de toestand
beter. In 1912 maakte de Mandschoe-dynastie plaats voor de republiek, waaronder de verhoudingen gunstig bleven. Wat voor de Kerk uit de tegenwoordige
nationalistische, politieke en communistische woelingen, waaraan ook verschillende
missionarissen ten offer vielen, zal voortvloeien, valt nog niet te zeggen. Er is
nog steeds vooruitgang en de apost. delegaat Mgr. Constantini is hoopvol
gestemd (H. M. 12 (1931),243). Bijna alle missieorden en van alle nationaliteiten
zijn vertegenwoordigd; in 1929 waren er 2.486.000 Kath. (op de ongeveer
470 m. inwoners) met 1369 inlandsche priesters, 466 broeders en 2641 zusters. In
1926 werden door Pius XI de 6 eerste Chineesche bisschoppen gewijd, in 1922
een apost. delegatuur opgericht, in 1929 in een nuntiatuur veranderd. De kath.
actie ontwikkelt zich gunstig. Er zijn talrijke kath. bladen, 3 kath. hoogescholen
(Peking, met 345 leerlingen, onder wie 269 niet-kath., Tientsin, resp. 132 en
106, Shangai, resp. 483 en 383). De invloed echter op de meer ontwikkelden is,
-ook in verhouding met dien der Protest., gering gebleven. Er wordt gestreefd naar
een grootere accomodatie. T i bet is nog ontoegankelijk; in M 0 n g 0 I i ë en
Man d s joe rij e is langzame vooruitgang.
d. De christenheid van Korea 2, die zich onder scherpe vervolging geheel zonder
priesters had staande gehouden, kreeg in 1831 een apost. vic. (van het Parijsche
.seminarie), doch herhaalde vervolgingen (vooral in 1839 en 1866; de inlandsche
priester Kim; Koreaansche martelaren, zalig verklaard), die tot 1887 aanhielden,
maakten een meer intensieven missiearbeid onmogelijk. De toestand werd beter,
.sedert Japan in 1895 het protectoraat overnam (1905 occupatie); het was de
missie welwillend gezind. De Kath. (meer nog de Protest.) namen in aantal
toe; ofschoon de Kath. (ruim 90.000 op de 19 m. inwoners) ijverig zijn, is
in den laatsten tijd de vooruitgang niet zoo groot meer, vooral wegens het
binnendringen van de Westersche cultuur.
1 A u f h a u ser. - J. P I anc het, Les missions de Chine et Japan, Peking 1925.
- J. Sc h m i d I i n, Das gegenwärtige Heidenapostolat im femen Osten. I. Japan
und China, Mr. 1929. - B. Ha 9 spi e I, Along the Mission traU. IV. In China.
Techny. Dl 1927. - A. Fr e i tag, OIina, L. Th. K. 11 (1930) 867. - Primum
Concilium Sinense 1924, Zi-Ka-Wei 1929. - P. V 0 est e r man s, Moeilijkheden der Chineesche Missie, H. M. 8 (1926) 200. - T h. Gen t r u p, Missievraagstukken in China in het licht zijner jongste ontwikkeling, H. M. 9 (1927),
131; De canonieke bepalingen betreffende de Chineesche riten, H. M. 12 (1931),
129. - J. Be c kma n n, Die kath. Missionsmethode in China in neuerster Zeit
1842-1912, Immensee 1931. - P. Tee p e, De Chineesche uitgave der Summa
van St. Thomas, H. M. 13 (1931) 76.
2 C h. Dali e t, Hist. de I'Eglise de Corée, P. 1879. A. L a u n a y, Les
.missionaires français en Corée, P. 1895. - Web e r, Im Lande der Morgenstille,
1915. - A. L a u n a y, Die koreanischen Martyrer 1838-46. St. Odiliën 1929.
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e. In Japan 1 waren heimelijk steeds Christenen (zonder priesters) gebleven.
wier bestaan In 1829 vermoed, in 1865 met zekerheid vastgesteld werd. In 1844
kwam de eerste missionaris weer in het land; in 1849 werd het vicariaat Japan
opgericht (Parijsch seminarie), doch de prediking werd tot 1872 practisch geheel
belemmerd; in 1884 kwam volledige godsdienstvrijheid. De verwachte bloei is
uitgebleven; materialisme en ongeloof, nationale trots, de inlandsche religie
(Schintoeisme ) vormen de groote beletselen. Er zijn (op de 60 m. inwoners)
ongeveer 100.000 qualitatief hoogstaande Kath., met een intensief godsdienstig
leven (ook talrijke vereenigingen). In 1927 werd door Plus XI de eerste Japansche
bisschop gewijd. BIJ de hoogere standen komt meer belangstelling voor het
Christendom. De Jezuietenuniversiteit te Tokio, door de aardbeving van 1923
verwoest, wordt weer opgebouwd; zij telt thans 2 faculteiten met 175 hoorders.
De Maristen en ook zusters hebben bloeiende colleges.
t. De Philippijnen 2 konden als een kath. kolonie beschouwd worden, doch
ondanks de volledige hierarchle en een talrijken inlandschen clerus, was het
geloof niet diep doorgedrongen. Behalve door Franciscanen en Augustijnen werd
de missioneering verwaarloosd, doch na 1860 door de teruggekeerde Jezuieten
weer krachtig aangevat. De revolutie tegen Spanje (1896) had ook een anti~
kerkelijk karakter en verdreef de talrijke Spaansche priesters en regulieren. De
Vereenigde Staten gaven na de annexatie (1898) aan de Spaansche priesters
schadeloosstelling en hadden principieel geen bezwaar tegen hun verblijf, dat
echter practisch onmogelijk was geworden. Het daardoor ontstane groote priester~
gebrek, de scheiding van kerk en staat, waardoor de kerk haar grooten invloed
op het openbare leven verloor, de neutrale scholen, de nu ook mogelijk geworden
krachtige protestantsche propaganda, hadden de noodlottigste gevolgen
(Schmidlin, 483). Het schisma van Aglipay (1902), practisch een kettersche
beweging, veroorzaakte een massa-afval. - In lateren tijd hebben talrijke
Europeesche orden er zich gevestigd en wordt de toestand geleidelijk beter.
De Dominicanen leiden te Manilla een universiteit, die ook door den staat
erkend wordt. Van de 10 m. inwoners zijn 8.729.000 katholiek.
g. Nederlandsch-Indië 3. De Hollandsche veroveringen maakten sedert 1605
een einde aan het Portugeesche missiewerk. Wel gelukte het nu en dan
missionarissen binnen te dringen, doch de strenge straffen maakten het uiterst
moeilijk en omstr. 1800 was de kath. missie uitgestorven. De Fransche tijd
bracht vrijheid van godsdienst en in 1807 vertrokken de saeculieren Jac. Nelissen
en Latnb. Prinsen, de eerste als prefect der missie, naar Batavia, in 1810 nog
door twee anderen gevolgd. Hun werk beperkte zich tot de zielzorg der
Europeanen. De derde prefect, Schol ten, kreeg moeilijkheden met de koloniale
regeering wegens zijn optreden tegen de vrijmetselarij en de gemengde huwelijken
en door het gedrag van een zijner priesters; een reis naar de Molukken werd
hem geweigerd (1840) . Ook buitenlandsche missionarissen werd de toegang
bemoeilijkt. Om gezondheidsredenen vertrok hij in 1842 naar Nederland, tevens
om op te komen voor de vrijheid zijner missie, welke letterlijk in alles aan
banden gelegd was. Als gevolg van de onderhandelingen met Rome (1841) werd
1 Aufhauser; Planchet; Schmidlin; Hagspiel, V. In Japan.
- Th. 0 h m, Kulturen, Religionen und Missionen in Japan, Augsburg 1929. M. Pas k e - S m i t h, Japanese traditions of Christlanity (1868-72), Lo. 1930.
- 2 B. Ha g spi e I, I. In the Philippines, 1925. - S. Pee ter s, Opvattingen en
wetgeving van het eerste concilie van Manilla omtrent kolonisatie en missioneering,
H. M. 13 (1931) 68, 132.
3 A. van der Vel den, De R. K. Missie in Ned. O. Indië 1808-1908,
Nljm. 1908. - H. Wel be r gen, De kath. Missiën in Ned.-Indië, Lelden
1917. - P. van Lith, Nederl. Oost Indië, Doesburg 1875. - B. Hagsplel,
11. In the Netherlands East Indies, 1925. 111. In New Guinea, 1926. - Jaarlijksche overzichten in Het Missiewerk en Het Koloniaal Missietijdschrift.
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de missie van Batavia tot apost. vic. verheven, met Mgr. Grooff 1 (van Suriname)
als eersten titularis, die in 1845 te Batavia aankwam. Hij zag zich genoodzaakt
drie priesters te suspendeeren, waartegen de gouverneur Rochussen in verzet
kwam, die de vier door Mgr. Grooff meegebrachte geestelijken de aanstelling
weigerde. Rochussen trad op de allerkleinzieligste wijze tegen hem op en gaf
hem in 1846 last Indië te verlaten. K. Willem 11 handhaafde echter den apo vic.
en de drie weerspannigen moesten uit Indië vertrekken. Nu was er geen enkele
priester meer; de eenige, die niet aan de rebellie had deelgenomen, Staal te
Padang, was in 1847 vermoord. Met Rome werd een regeling getroffen, waarbij
de missie eenigszins aan de willekeur van den gouverneur onttrokken werd en
aan Mgr. Grooff, die als apost. visitator weer naar Suriname vertrok, werd
als coadjutor voor Batavia toegestaan Mgr. Vrancken (1848-58; apost. vic.
- 71). Onder hem begon de opleving der missie, vooral toen hij in 1859 op
zijn verzoek hulp kreeg van Jezuieten. Er werden dienstreizen naar andere
eilanden ondernomen, nieuwe missieposten opgericht, scholen gesticht (Ursulinen,
Broeders van Oudenbosch), charitatieve arbeid verricht; in de Atjeh~ en
Lombokoorlogen onderscheidden zich als aalmoezeniers de Jezuieten Verbraak
en Voogel. De laatste saeculiere apost. vic. was Mgr. Claessens (1874-93);
onder den eersten uit de Jezuietenorde, Mgr. Staal (1894-97), werd krachtig
het heidenapostolaat ter hand genomen, waaraan verschillende andere orden
(Paters van het H. Hart, Capucijnen e.a.) meewerkten. Een zegenrijke maatregel
was de in 1902 begonnen verdeeling van het uitgestrekte missieveld in meerdere
districten, die aan verschillende orden werden toevertrouwd. De stoot tot de
bekeering der Javanen, die aanvankelijk zeer moeilijk was, is gegeven door P.
van Lith S. J., die vooral aandrong op de vorming van een Javaansehen clerus;
thans zijn 5 Javanen priester gewijd. In Nieuw~Guinea hebben de miss. van
het H. Hart met succes gewerkt ook aan de cultureele opheffing van het volk 2,
Onder de Dajaks van Engelsch Borneo leefde van 1885-98 met groote
opoffering F. Felix Westerwoudt. Er wordt thans in Indië op ieder gebied een
ijverig apostolaat ontwikkeld. De bloeiendste missie, een der bloeiendste van
geheel de wereld, is die der Kleine Soenda~ilanden (Flores 1929 151.000
Christenen; voortreffelijke scholen; Paters van het Goddelijk Woord). Het
gezamenlijk aantal Kath. (met inbegrip der Europeanen) bedraagt (1929)
274.000 (op de 51 m.), met 275 priesters, 288 broeders, 994 zusters. Financieele
steun wordt gegeven en belangstelling gewekt door den S t. C I a ver bon d
(in 1889 gesticht door de Jezuieten) en door de In dis c hem i s s i e~
ver een i gin g (1912; afdeelingen; Kath. Indisch Bureau; S. Melaniawerk;
orgaan; Koloniaal Missietijdschrift).
Van de koloniale regeering ontvangt de missie geldelijken steun, doch heeft.
zij ook herhaaldelijk tegenwerking ondervonden, vooral in verband met Art. 177
(vroeger 123) van de Indische staatsregeling; ..De Christen leeraars, priesters
en zendelingen moeten voorzien zijn van eene door of namens den Gouverneur~
Generaal te verleenen bijzondere toelating, om hun dienstwerk in eenig bepaald
gedeelte van Ned. Indië te mogen verrichten. Wanneer die toelating schadelijk
wordt bevonden of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd, kan zij
door den G. G. worden ingetrokken". Reeds jaren hebben de Kath., in lateren
tijd ook de Gereformeerden, gepleit vo:>r afschaffing van dit onredelijk artikel,
waaronder bv. de Mohammedanen niet vallen. - De Protest. missie wordt bijna
geheel door het gouvernement onderhouden, doch is dan ook geheel daarvan
afhankelijk. Deze onbillijke verhouding, benevens het streven der Islamitische
beweging om in deze met pariteit behandeld te worden, doen stemmen opgaan
voor scheiding van kerk en staat. - Moeilijkheden ondervindt de missie ook
1 J. Kleijntjens, Mgr. Grooff, B. B. H. 47 (1931) 373. 2 J. van der
Kol k, Bij de Oermenschen van Ned. Zuid. Guinea, Sittard 1919.
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van de Loge, de Mohammedaansche herleving en de opkomst van een wellicht
revolutionnair nationalisme.
4 0. Australië 1 ontving de eerste Katholieken door de Engelsche strafkolonie,
waarheen vele Ieren, juist om wille van hun geloof, gezonden werden; de
uitoefening van den godsdienst werd hun echter onmogelijk gemaakt. Ook
bevonden zich onder de immigranten vrij veel Kath. In het begin der 1ge eeuw
waren er een paar priesters geweest, doch eerst na de emancipatie der Engelsche
Kath. kon de zielzorg ter hand genomen worden (Ullathome O.S.B., later b.
van Birmingham; § 218,2°); in 1835 werd Australië met Tasmanië een apo vic.;
in 1842 werd de hierarchie opgericht (Sydney a.b.), die geleidelijk is uitgebouwd.
De Kath. (1.139.000 tegenover 4.790.000 niet~Kath.) leven zeer verspreid. wat
de zielzorg bemoeilijkt. Eerst in 1912 werden met behulp der Arbeiderspartij de
kath. bijzondere scholen erkend. - De oorspronkelijke bevolking (1.500.000 in
1800) is tot 70 à 80.000 geslonken; onder groote moeielijkheden en met weinig
resultaat wordt aan hun bekeering gewerkt (vooral Miss. van het H. Hart). Nieuw~Zeeland telt 164.000 Kath. tegenover 1.261.000 niet~Kath. Van de Maoris
aldaar. onder wie sedert 1838 de Maristen werkten. was een groot deel bekeerd,
toen de opstand van 1860 bijna de geheele missie vemietigde; thans zijn van
de 53.000 een 7000 katholiek.
5°. In Oceanië 2 hadden de eerder begonnen Protest. een voorsprong, wat
herhaaldelijk tot vervolging en wrijving leidde. De eerste katholieke
missionarissen waren de Picpuspaters, die zich in 1827 op de Hawai
(Sandwich)~eilanden vestigden (Honolulu; de apostel der melaatschen op
Molokai. P. Damianus de Veuster 3 t 1889). Op het oogenblik werken in het
Oosten der Stille Zuidzee vooral de Picpuspaters (apost. vic. Hawai 110.000
Kath., 91.000 Protest., 125.000 heidenen), in het midden de Maristen, in het
Westen de miss. van het H. Hart. De missie, die ook martelaren telt, is zeer
moeilijk wegens het talenprobleem, de verspreiding der bevolking op talrijke
kleine eilanden en haar lage cultuur. Van de kleine 2 mill. inwoners is ongeveer
een zesde katholiek.
5°. De missiën in Amerika (§ 229, 18° vlg.); onder de Oosterschen (I 232,3").

6°. De Protestantsche zending~. Sedert het einde der 18e eeuw
begon het Protestantisme een levendige zendingsactie te ont..
wikkelen. Er ontstonden verschillende zendingsgenootschappen in
Engeland, Nederland (1797), Amerika, Duitschland (Bazeler
zending), die een missie organiseerden en financierden: daar..
naast werkten de talrijke, vooral Engelsche, bijbelgenootschappen.
In 1923 waren er 380 protest. zendingsgenootschappen met een
gezamenlijk inkomen van ongeveer 70 millioen dollars (Janssens,
25). De Engelsch ..sprekende landen nemen de eerste plaats in. De
protest. zending beschikt in het algemeen over minder talrijk
personeel, doch over veel ruimere geldmiddelen dan de katholieke:
het aantal harer bekeerlingen is tot dusver niet zoo groot als van
1 Wal ter, Australiën. Land, Leute, Mission, Limburg 1928.
Red d i g, Aus den ozeanischen Mlssionsfeldern, Z. M. 20 (1930),
Michelis, Die Völker der Südsee, Mr. 1897. - Plolet IV. - 3
K e s se I. De held van Molokai. Ginneken 1923. - V. Jou r dan, Le
de Veuster, Braine~le~Comte 1931.
4 War nee k, R i c h ter, § 205, 5°; Sc h m i d li n, 526-533.
Jan s sen s, Het protest. zendingswerk, Brugge 1925.

- 2 J.
341. K. van
Père D.
-
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de kath. missie en ook hun gehalte beantwoordt niet aan de
technisch dikwijls voortreffelijk verzorgde missioneering. die op
cultureel gebied zeer veel tot stand heeft gebracht. Het zou
onrechtvaardig zijn en in strijd met de feiten de nobele bedoelingen
en den ijver der protestantsche zendelingen in twijfel te trekken:
toch winnen de kath. missionarissen. die alles wat hun dierbaar is.
verlieten. niet gesalarieerd worden en niet voor een gezin te zorgen
hebben. het verre in offervaardige toewijding. ook volgens nietkath. getuigenissen (Schmidlin. 528). De verdeeldheid der Protest.
versnippert de krachten: de wereldmissieconferentie van Edinburg
( 1910) heeft beproefd de verschillende. meest orthodoxe richtingen.
dichter bij elkaar te brengen.
De zending in Afrika begon omstr. 1800 van het Zuiden uit. later vanuit
Liberia; meer dan anderhalf millioen Negers zijn gewonnen; de bijbel is in
243 Afrikaansche talen verspreid. In het Westen deden zich massabewegingen
voor van een overspannen extatisch karakter. onder leiding van "profeten". De
scholen hebben een millioen leerlingen. - In Voor,lndië gaat de zending in
accommodeerende richting; belemmerend werken het groote aantal der protest.
kerkgenootschappen en het streven der inlanders naar een onafhankelijk kerk,
wezen. De protest. pers is goed verzorgd; de scholen worden vrij druk bezocht.
Het aantal bekeerden bedraagt een anderhalf millioen. - Terwijl de zending in
Achter-Indië weinig bereikt heeft. werd na de Europeesche verdragen in Oüna 1
ijverig en met succes gewerkt. vooral in intellectueele kringen en door de pers.
waarmee men de Kath. voor was. Talrijk was het missiepersoneel. vooral Engelschen
en Amerikanen; 300 hospitalen. zeer veel scholen werden opgericht; het aantal
bekeerden bedroeg ruim een half millioen. 0 e politieke troebelen schijnen
catastrophale gevolgen gehad te hebben; de meeste zendelingen konden zich
in 1928 niet op hun posten handhaven. Wel keerden velen spoedig terug. doch
intusschen waren de tendenzer. naar een zelfstandig kerkwezen zeer sterk
geworden. waardoor het Christendom dreigt te vervlakken. - Ook in Japan
heeft de zending (58 genootschappen) zich vooral tot de ontwikkelde klassen
gericht; zij telt omstr. 100.000. volgens anderen zelfs 200.000 Christenen; ook
Korea telt 100.000 Protest. - In Necf....lndië 2 neemt de protest. zending een
bevoorrechte positie in; er werken talrijke genootschappen. met in 1924 1587
posten en bijposten en 722.000 Christenen; met de Europeanen bedraagt het
aantal Protest. over de 800.000. - In Oceanië begon de protest. zending eerder
te werken dan de kath. en heeft zij ook een numerieken voorsprong (over
de 300.000 Christenen). - De Eskimo's van GroeDland en Labrador. velen van
Alaska zijn door haar gekerstend. - In de Vereenigde Staten werden na de
slavenemancipatie millioenen Negers voor het Protest. gewonnen. In Zuid,
Amerika oefent de protest. zending een meer intensieve actie alleen uit in
Suriname (13.000 Christenen). Engelsch Guinea en Vuurland.
Van de orthodoxe kerken heeft alleen de Russische missiearbeid verricht.
dikwijls met politieke bijbedoelingen. voornamelijk op eigen gebied. doch ook
in Japan.
1 E. U p pen kam p. De Protestantsche zending in China. H. M. 10 (1928)
186; 11 (1929) 31. 166; 12 (1930) 36.
2 J. W. Gunning. Hedendaagsche zending in onze Oost. Den Haag 21914.
- J. M 0 0 y. Bouwstoffen van de geschiedenis der Protestantsche Kerk in Ned.
Indië. I-lIl. Den Haag 1927/31.
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De Oostersche kerken 1.

1°. De kerken, wier ontstaan samenhangt met het groote
Grieksche schisma van Michael Caerularius, patriarch van Constantinopel ( 1054: § 98), noemen zich zelf orthodoxe (rechtgeloovige) kerken 2. Aanvankelijk waren zij in meerdere of mindere
mate afhankelijk van den patriarch van Constantinopel: thans
zijn er 21 "autokephale" (autonome, zelfstandige kerken), die te
samen 139.244.000 geloovigen tellen (Krose: anderen geven
hoogere getallen: het verschil ligt vooral in de schatting van
Rusland). Naar binnen zijn zij synodaal opgebouwd: aan het hoofd
van een diocees staat de bisschop: aan het hoofd der landskerk
of der gezamenlijke kerk staan de verzamelde bisschoppen, de
synode. De eerste onder hen (aartsbisschop, metropoliet, patriarch)
heeft slechts den eerevoorrang, is de primus inter pares. Nieuwere
orthodoxe theologen (Zankow, 84: von Arseniew, 90) leeren dat
in de orthodoxe kerken het hoogste gezag (en de onfeilbaarheid) niet berusten bij de hierarchie alleen, doch in de geheele
kerk: de bisschoppen zijn slechts vertegenwoordigers der kerk,
haar "praecipuum membrum", doch staan niet boven haar. De
orthodoxe kerk is dus wel een hierarchische, doch geen hierokratische kerk: onder roomschen invloed zou dit onderscheid op
den achtergrond geraakt zijn. Het feit echter, dat er geen uiterlijk
gezag is, bergt "van de formeel-rechtelijke zijde" uit beschouwd,
voor de eenheid der orthodoxe kerken "ernstige moeilijkheden"
(Zankow, 88). - Naar buiten of onder elkander zijn de verschillende orthodoxe kerken meer foederalistisch georiënteerd. Zij
vormen geen organische eenheid, doch staan met elkander
(gewoonlijk) in geestelijke verbinding: zij er kennen geen gemeenschappelijk opperhoofd: de patriarch van Constantinopel heeft
hoogstens den eerevoorrang.
In de geloofsleer komen de Orthodoxen met de Kath. overeen,
1 K. L ü be c k, Die christlichen Kirchen des Orients, K. en Mn. 1910. R. P. Jan I n, Les églises séparées d'orient, P. 1929. - A. F 0 r t e s cue,
The orthodox eastern Church, Lo. 1907. - L. Be r g, Ex oriente, Mainz 1927.
- S t. Za n k 0 w, Das orthodoxe Christentum, B. 1928. - N. v 0 nAr sen i e w,
Die Kirche des Morgenlandes, B. 1926. - A. P a I mie r I, Theologla dogmatlca
orthodoxa, 2 v. PI. 1913. - M. Ju 9 I e, TheoI. dogm. christ. orlentalium ah
ecd. cath. dlssldentlum I-IV, P. 1926/31. - H. M u Ier t, Konfesslonskunde, B.
1927. - A I 9 e rml s sen, Konfesslonskunde 301-411. - Overzicht der nieuwere
orthodoxe theologie: C. D u m 0 nt, Revue des sclences phl!. et théoI. 19
(1930) 31 a-331. - 2 Over dezen eigenlijk niet juisten naam, M u I der s,
Naar kerkelijke eenheid, 143; S. T rom p, Ned. Kath. St. 1928, 353.
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behalve dat zij het pauselijk primaat (en nieuweren het gezag der
hierarchie), het Filioque, de Onbevlekte ontvangenis loochenen,
leeren, dat de wezensverandering van brood en wijn in de H. Mis
niet door de consecratiewoorden, doch door de epiclese plaats vindt,
den aflaat verwerpen, omtrent het vagevuur afwijkende meeningen
hebben, het huwelijk in sommige gevallen ontbindbaar achten. Zij
hebben de apostolische successie en de bisschoppen en priesters
worden geldig gewijd. Zij volgen den Byzantijnschen (Griekschen)
ritus; de liturgische taal is echter meestal de landstaal. doch in een
ouderen vorm: oud~Grieksch bij de Grieken, oud~Slavisch bij de
Russen, Serviërs en Bulgaren, Roemeensch in Roemenië. - De
kerken zijn bijna alle nationale kerken, waarin de regeering meestal
grooten invloed heeft, doordat zij in de bisschopsbenoemingen
ingrijpt, de synodale bijeenkomsten door een commissaris contro~
leert; het finantieel beheer berust grootendeels in de handen van
leeken ; om deze redenen kan van de kerk niet veel initiatief uit~
gaan. De priesters zijn bijna allen gehuwd; hun ontwikkeling is
over het algemeen zeer gering, daar er slechts zeer weinig semi~
naries bestaan; op het land worden zij dikwijls uit de gewone
geloovigen gekozen en na een korte voorbereiding gewijd. Hun
inkomsten zijn klein en zij staan over het algemeen, vooral bij de
intellectueele klassen, niet hoog in aanzien. De bisschoppen, die
tot het celibaat verplicht zijn, worden meestal uit de monniken
gekozen. Het kloosterleven, ofschoon in latere jaren afgenomen,
had in sommige landen, vooral in Rusland voor den oorlog, nog
talrijke en soms bloeiende centra. Eigenlijke orden bestaan er niet;
de kloosters volgen hun eigen tradities, meest volgens den regel
van den H. Basilius. Apostolaat wordt weinig uitgeoefend; als
hoogste volmaaktheid geldt de afgekeerdheid van de wereld. Een
groot deel van den dag wordt besteed aan de lange liturgische
plechtigheden; verder wordt handenarbeid beoefend, minder studie
en geestelijk werk, behalve het schilderen van iconen. De levens~
wijze is over het algemeen streng. Het volk is in godsdienstig
opzicht onontwikkeld, doch, behalve vele intellectueelen, wel
geloovig, ofschoon gemakkelijk tevreden met het uiterlijke.
In lateren tijd zijn protestantsche, zelfs rationalistische invloeden
binnengedrongen, ook in de theologie, een gevolg van de prot.
vereenigingspogingen, de talrijke prot. scholen, den rijken finan~
deelen steun tijdens den oorlog en het feit, dat niet weinig jonge
theol. aan protest., vooral Duitsche universiteiten studeeren.
De godsdienst heeft bij de Orthodoxen een overwegend cultisch
374

§ 232. De Oostersche kerken.
karakter, meer dan in de kath., en nog veel meer dan in de protest.
kerken: uitoefening van en deelname aan den goddelijken eere~
dienst, God aanbidden en verheerlijken. Daarin ligt een verheven
religieuse gedachte en een geweldige kracht: de Oostersche liturgie
is van aangrijpende schoonheid en innerlijkheid. Doch het dogma
en de moraal zijn te veel op den achtergrond geraakt: het actieve
leven is ten koste van het contemplatieve en mystieke verdrongen.
Wel vinden dogma en moraal hun uitdrukking in den eeredienst,
doch te weinig is van kerkelijke zijde gedaan om door prediking
en onderricht de leer te verklaren, het godsdienstig leven te ver~
diepen, de goddelijke geboden in beoefening te brengen. Zoo is
sedert eeuwen verstarring ingetreden: de kerk heeft haar invloed
op het openbare leven verloren: de eeredienst, als de levende
geest er in ontbreekt, ontaardt gemakkelijk in uiterlijk formalisme
en mechanisme. - Verder heeft het volk een groote vereering
voor de H. Maagd en de heiligen, die zich in de tallooze beelden
openbaart.
De autokephale orthodoxe kerken zijn op het oogenblik a. de Grieksche:
1°. het patriarchaat van Constantinopel, 2 0. de synodale kerk van Griekenland.
3°. het a.b. Cyprus. Tot het patr. van Constantinopel (§ 219. 1°) met 300.000
zielen. behooren de Grieken in het Turksche rijk. de Italiaansche eilanden in
de Egeische zee. de monnikenrepubliek van den berg Athos (4.858 inwoners).
verschillende Grieksche kolonies. De Grieken in Anatolië en Thradë zijn na het
Grieksche debacle van 1922 bijna allen door de Turken uitgemoord of verdreven;
bij het verdrag van Lausanne werden de Turken verplicht de godsdienstvrijheid
der Grieken te Constantinopel te eerbiedigen. doch zij maken het hen zeer
lastig. De patriarch draagt den titel van .,oecomenisch patriarch". Van de
6.182.000 inwoners van Griekenland behooren 6.140.000 tot de Grieksche kerk;
het a.b. Cyprus telt 180.000 zielen. b. De Melkietische orthodoxe kerken:
4°. Het patriarchaat van Antiochië (zetel Damaskus; 250.000 zielen). 5°. Het
patr. van Jerusalem (33.000 zielen; Palestina telde 1922600.000 Mohammedanen.
84.000 Joden. 73.000 Christenen). 6°. Het patr. van Alexandrië (50.000 zielen).
7°. Het a.b. van den Sinaï. De Melkieten zijn de afstammelingen der Kath. in de
genoemde 3 patriarchaten. die aan Constantinopel trouw bleven. toen de
meerderheid in het monophysitisme verviel; door deze werden zij minachtend
Melkieten (keizerlijken) genoemd. Het zijn Syriërs met Arabische taal. ook die
van het patriarchaat Alexandrië. waar echter de Grieken door immigratie talrijker
geworden zijn. Het a.b. van den berg Sinaï omvat alleen het S. Catharinaklooster
met zijn beroemde handschriften (27 kloosterlingen) en eenige Bedouinen. c. de
hoofdzakelijk Slavische kerken: 8°. De Russische kerk (§ 229. 12°; 95 m. of
meer zielen). 9°. De kerk van Bulgarije (4.061.000 van de 5.483.000 inwoners;,
zetel van den exarch Sophia). 10°. De kerk van Servië (5.602.000 van de
11.985.000 inwoners van Joego--Slavië; zetel van den p. Belgrado). 11 0. De
kerk van Roemenië (11.603.000 van de 17500.000 inwoners; zetel van den
p. Boekarest). 12°. De kerk van Georgië. De Georgiërs proclameerden hun
onafhankelijkheid van Rusland en herstelden in 1918 de nationale kerk (2500.000
leden. zetel van den catholicos Tiflis) . Het land werd later weer door de
Sowjetregeering veroverd en de kerk als in het overige Rusland vervolgd.
13°. De orthodoxe kerk van Polen (opgericht na den oorlog. bestuurd door
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een H. Synode bestaande uit den metropoliet van Warschau en zijn 4 suffraganen; 2.847.000 leden, meest Ruthenen of Ukraniers en Wit-Russen. 14°. De
orth. kerk van Finland (1923; 60.000 zielen), 15°. van Estland (1923; 209.(00),
16°. van Letland (168.000), 17°. van Littauen (75.(00), 18°. van Tschechoslovakije (70.(00). Dan is er een Grieksch autonoom en een Russisch autonoom
a.b. in Amerika, een autonoom a.b. in Japan.

2°. Eeuwen lang vóór de Grieksche kerk hadden zich reeds
verschillende andere nationale kerken van Rome afgescheiden,
meestal tengevolge van christologische dwalingen. 1
a. De Nestoriaansche kerk (van den Syro-Chaldeeschen ritus), die in de M. E.
zulk een groote kracht ontwikkeld had, werd grootendeels vernietigd door de
Mongolen. In de 1ge eeuw had zij zware vervolgingen te lijden van de Koerden,
tijdens den wereldoorlog van de Turken. Thans telt zij nog een 100.000 leden
(meest in Perzië en Irak), onder een katholicos, resideerende te Kotschänes
(Koerdistan), onder wien 7 bisdommen staan.
b. De kerk der Syrische Jacobieten (naar den monnik Jacobus Barädaï, 543;
Syrische ritus; monophysitisch) had zwaar te lijden van de Koerden en Turken;
zij telt thans nog een 80.000 leden (vooral Mesapotamië; ook in Koerdistan
en Indië). De patriarch resideert in Irak.
c. De Thomaschristenen (§ 191. 2°, b) waren aanvankelijk Nestorianen; een
deel werd met Rome vereenigd; de anderen kwamen in de 17e eeuw onder
invloed van de Syrische Jacobieten en gingen tot het monophysitisme over. De
kerk der Jacobietische Thomaschristenen (Syro-Chaldeesche ritus) telt heden
220.000 leden.
d. De Armeniërs (Armenische ritus, een vorm van den Syrischen) hebben
ontzettend geleden door de Turken (moordpartijen in 1896; tijdens den wereldoorlog minstens 350.000 omgebracht). Noord-Armenië behoort sedert 1828 tot
Rusland. Een deel der Armeniërs (monophysiten) werd (op het concilie van
Florence en in 1742) met Rome hereenigd; een deel, ook der geunieerden, ging
in de 1ge eeuw tot het Protestantisme over. De niet-geunieerden (Gregorianen)
tellen heden misschien nog een 2.300.000 zielen. waarvan 900.000 in Rusland,
waar zij door de Sovjetregeering vervolgd worden en verder in Voor-Azië,
Europa, Noord-Amerika. Er bestaan thans 5 min of meer onafhankelijke
Armenisch-Gregoriaansche kerken: de .. katholikaten" van Etschmladsin (Rusland;
het hoofd der Greg. kerken) en Cis, (Cilicië), de patriarchaten Jerusalem en
Constantinopel. het a.b. van Bulgarije.
e. De Koptische kerk (Egypte ; monophysitisch ; Koptische ritus, een vorm van
den Alexandrijnschen) telt omstr. 850.000 zielen; de patriarch zetelt in Kaïro.
f. De Abessynische kerk (monophysitisch; Aethiopische liturgie. een vertaling
en uitbreiding van de Koptische Cyrillus-Iiturgie) is afhankelijk van de Koptische;
de patriarch (zetel Addis-Abeba) wordt gewijd door dien van Kairo. ZIJ telt
3.500.000 zielen.
Van al deze kerken werd een gedeelte met Rome vereenigd (3°).

3°. Ook in den lateren tijd heeft het niet aan pogingen ontbroken de Oostersche kerken met Rome te hereenigen 1. De Pausen
Lübeck, Janin, enz.; 1°.
M. P rib i 11 a, Die Wiedervereinigung im Glauben. Fr. 1926. - J.
Hol s te i n e r, Die Union mit den Ostkirchen, Graz. u. Lz. 1928. - S.
T rom p, Hereeniging der Christenen, Stud. 109 (1928) 253, 356. - A.
M u I der s, Naar kerkelijke eenheid, Den Bosch 1930. - P. Fr ede g a n d
O. M. Cap., De Oostersche Quaestie, Noordwijk 1930. - H. Pi e r r e, L'union
de I'Orient avec Rome. Une controverse récente. Correspondance échangée
entre S. B. Mgr. Papadapoulos et Mgr. Calavassy, R. 1930.
1

2
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waren tot concessies bereid: behoud van eigen liturgie en veelal
van eigen wetten en gebruiken (geen celibaatsverplichting ).
Pius IX (Litterae ad Orientales, 1846; Arcano divinae providentiae, 1868.
uitnoodiging tot het Vaticaansch concilie) en Leo XIII (Praeclara gratulationis,
1894; Satis cognitum, 1896) deden een rechtstreeksch beroep op de Oostersehen
om in de eenheid terug te keeren. Leo XIII stichtte of verbeterde meerdere
Oostersche colleges. Benedictus XV richtte de Congregatio pro ecclesia orientali
op (1917) en een pauselijk Oostersch instituut. door Pius XI voltooid (1923).
De ene. Ecclesiam Dei ( 1923), M ortalium animos ( 1928), waren gewijd aan
het hereenigingswerk, Rerum orientialium ( 1928) aan de studie der Oostersche
aangelegenheden. In 1928 had een synode van het Armenisch, in 1929 van het
Rutheensch episcopaat te Rome plaats. De Monniken der hereeniging
(Benedictijnen, 1924; Irenicon) wijden zich uitsluitend aan dit apostolaat. Met
kerkelijke goedkeuring vonden hereenigingscongressen plaats (te Velehrad 1,
Moravië, 1907-27; de Unionstagung te Weenen, 1926).
Tot dusver waren de onmiddellijke resultaten niet groot. a. De nationale
tegenstelling tusschen Oosten en Westen, een der hoofdoorzaken der scheuring,
het streven eigen cultuur en godsdienst in volle onafhankelijkheid te bewaren, is
in lateren tijd weer sterker geworden. Ook door het uiteenvallen van het Oosten
in talrijke autokephale kerken is een unie der geheeIe Oostersche kerk als te
Florence practisch onmogelijk geworden. De Oostersche kerk vormt niet meer een
eenheid. Rusland, dat hoop gaf. toen de voornaamste belemmering der hereeniging,
het czarendom, gevallen was, zucht nu onder de vervolging. b. De leer der
tegenwoordige Oostersche kerken staat door de ingedrongen protestantsche
elementen verder van Rome af dan in de lle eeuw. De vooroordeelen tegen Rome
zijn niet minder groot dan bij onze Protestanten. Bij de hoogere geestelijkheid,
minder bij de lagere en bij het volk, heerscht een vijandige stemming tegenover
de Kath., vooral de geunieerden. c. Het zelfgevoel der Orthodoxen, hun
hooghartig afwijzen van Roomsche toenaderingspogingen, is zeker niet ver~
minderd, nadat de Protest., vooral de Anglicanen, sedert het midden der vorige
eeuw begonnen zijn verbinding met hen te zoeken. Afgevaardigden van
Oostersche kerken waren aanwezig op de latere Lambethconferenties, te Lausanne
en Stockholm. Wat zij eigenlijk wenschen en hoever zij willen gaan, blijkt niet
duidelijk. Zij staan nog ver van het protest. relativisme, en willen "het geloof"
handhaven; het begrip "geloof" is echter zeer vaag en hun toenaderings~
pogingen zijn zeker niet vrij van interconfessionalisme en panchristendom.
Het getal der met Rome hereenigde christenen van den Byzantijnschen ritus
bedraagt op het oogenblik omstr. 6.800.000: 5.013.000 Ruthenen of Ukraniers,
(vooral in Gallicië; a.b. Lemberg); 42.000 in Joegoslavië; 83.000 Grieken
(waarvan 62.000 in Zuid~Italië); 3700 in Bulgarije; 51.000 in Hongarije;
1.365.000 in Roemenië; 165.000 Melkieten (metr. Damaskus) 2.
Van de oude afgescheiden nationale kerken (2°) a. een deel van de
Nestoriaansche kerk; patriarchaat Babylon (residentie Mosui), 102.000 zielen
(Syro~chaldeesche ritus). b. een deel der Thomaschristenen (231, 3°, a;
450.000; Syr~chaldeesche (Malabarische) ritus). c. Een deel van de Syr~
Jacobietische kerk (in 1546 en 1781; Syr~Jacob. ritus); patr. Antiochië; de
p. woont meest te Beiroet; 60.000 zielen. d. De Maronieten (vroeger
Monotheleten, die zich 1182 en 1445 allen bij Rome aansloten; Maronietische ritus,
een vorm van den Syrischen; p. Antiochië; zetel van den p. het klooster
Kenobin (Libanon); 420.000 zielen (koloniën inbegrepen). e. Een deel der
1 J. U rba n, Na het congres van Velehrad, Stud. 102 (1924) 356. Rob b ers, Het vijfde congres van Velehrad, Stud. 108 ( 1927) 216.
2 Alg e r mis sen, 62.
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Armeniërs (..katholieke" Armeniërs; het p. Cilidë 80.000, het a.b. Lemberg
2.235; 53.000 onder Latijnsche bisdommen). t. Een deel der Koptische kerk.
Hereenigingspogingen in 1442 en 1713 hadden geen blijvend resultaat, doch het
gelukte den Jezuieten en Frandscanen een deel der Kopten te winnen, voor wie
in 1781 een apo vic. gesticht werd; Leo XIII richtte in 1895 het Koptische
p. van Alexandrië op (zetel Kairo), met jurisdictie over de bisdommen Herm~
polis en Thebe. Onder dit patriarchaat staan 30.000 Kopten; 20.000 staan onder
Latijnsche b.; bovendien zijn in Egypte een 12.000 geunieerde Melkieten en 5000
andere geunieerde Oostersche Christenen. Abessynië telt slechts een 8000 geunieerden.
Bijna alle Oostersche kerken (behalve de RUSsische) hebben in den loop der
eeuwen onder Turksche heerschappij en ook weer tijdens den wereldoorlog
een ware lijdensgeschiedenis beleefd. In de 20ste eeuw zijn 20 millioen Christenen
uit de Turksche overheersching verlost.
In 1926 waren 80 verschillende LatiJnsche orden en congregaties werkzaam
aan het apostolaat (veel scholen) onder de Oostersehen, geunieerden en nietgeunieerden 1. De vorming van een inlandsehen clerus is een der hoofdvereischten.
Te Beiroet hebben de Fransche Jezuieten een universiteit (1928/29 769 leerlingen).
Ook de Protest. ontwikkelen een levendige actie.

§ 233. Het Protestantisme. Streven naar eenheid.
10 • Het Protestantisme 2 doorleeft een crisis als nooit te voren.
Materialisme, socialisme, genotzucht, liberalisme en laicisme, de
moderne theologie, hebben niet alleen de groote massa van de kerk
vervreemd, doch haar ook het geloof in het bovennatuurlijk
karakter van het Christendom ontnomen. Het is bedroevend de
van alle kanten opkomende klachten te hooren, dat voor zoo
betrekkelijk weinigen Christendom en kerk nog iets in het leven
beteekenen. De protest. kerken hebben veelal opgehouden volks~
kerken te zijn. Van de meeste gaat weinig leiding uit; zij dulden de
modern"e stroomingen, die niet alleen haar eigen gezag, doch ook
dat van de H. Schrift als Gods woord ontkennen; zij doen soms
bedenkelijke concessies aan den tijdgeest en aan moderne
moraalopvattingen. Velen zoeken voor hun godsdienstige aspiraties
bevrediging buiten de kerken: in de talrijke protestantsch gekleurde
sekten, in het na den oorlog sterker geworden religieus socialisme,
in mystieke en theosophische vereenigingen (§ 226). De toename
van het aantal sekten en van haar bedrijvigheid en invloed is wel
een teeken des tijds. Het is de uiterste, doch logische consequentie
1 A. F rei tag, Unionsbestrebungen und Missionswerk im Orient, Z. M.
(1930) 47. - 2 W. Monod, Du Protestantisme, P. 1928. - P. Tillich,
Die religiöse Lage der Gegenwart, 1926. - Handbuch der Kirchengeschichte N.
H. Stephan u. H. Leube, Die Neuzeit, Tüb. 1931,430. - J. Dedieu,
Instabilité du protestantisme, P. 1927. - H. Rost, Katholisierende Tendenzen
im heutigen Protestantismus, Mn. 1925.
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van het protest. individualisme, van het vrije onderzoek. Vroeger
heeft men dikwijls de protest. verdeeldheid willen verklaren als
een uiting van leven en beweging; thans komt meer en meer de
overtuiging op, dat het een teeken is van ontbinding en ver~
wording, dat de vrijheid in anarchie ontaardt.
Toch ontbreken de lichtzijden niet. Het Protest. ontwikkelt een
groote kracht op het gebied van "praktisch Christendom": de
zending (§ 231. 6°), liefdadigheid, sociale voorzorg. Opmerkelijk
zijn vooral het streven van tamelijk breede theologische kringen
om de positieve, objectieve waarde van het Christendom in het
licht te stellen tegenover het moderne relativisme en subjectivisme,
de katholiseerende tendenzen in verschillende landen, het ernstige
pogen om aan de verdeeldheid een einde te maken: de eenheids~
beweging.
2
In 1930 telde de wereld (Krose 1) 1822% mill. bewoners, waarvan
690y:! mill. Christenen (37.9 %); daaronder waren 347.916.000 Kath. (50.4 %),
191.796.000 Protest., 139.244.000 Grieksch~rthodoxen, 11.602.000 andere
Christenen. Het aantal Israelieten bedroeg 13.285.000, Mohammedanen
255.993.000, Hindoes 221.647.000, aanhangers van Oost~Aziatische godsdiensten
(Boeddhisten, Confucianen, Schintoeisten) 502550.000. Volgens de opgave van
Krose zijn er in Europa 115.056.000 Protest., in Amerika 62.400.000; anderen
schatten de Protest., vooral in Amerika, hooger. De Grieksch~Orthodoxen
worden ook hooger geschat door sommigen, die voor Rusland een grooter
aantal aannemen.
3 De zwaarste crisis doorleefden de Duitsche kerken 2. De revolutie van
1918 onttroonde de vorsten, die meestal aan het hoofd der landskerken stonden
(Summepiskopat); er moest dus een nieuwe organisatie gevormd worden. Ook
verloren de kerken de bevoorrechte positie, die zij in de meeste staten innamen.
Honderdduizenden verlieten officieel de kerk. Dat het onheil nog niet grooter
werd, is te danken aan het Centrum, dat weerstand bood aan den socialistischen
vloed en o.a. wist te bewerken, dat het godsdienstonderricht in de school
gehandhaafd bleef ( § 229). - Duitschland telt thans 28 evangelische lands~
kerken, die zich in 1922 foederatief vereenigden in den "Deutschen Evangelischen
Kirchenhund"; bovendien nog verschillende vrij kerken en sekten. In 1930 werd
door de Pruisische regeering een verdrag met de evangelische kerken gesloten.
Reeds in het begin der 20e eeuwen vooral na den oorlog openbaarde zich
in Duitschland een reactie tegen de moderne theologie 3 en het historisme. die
op den duur het godsdienstig gemoed onmogelijk konden bevredigen (§ 226. 1
Men zocht in het Christendom geestelijk voedsel. geen verschijnselen. kracht
voor het leven. geen intellectueel genot. niet een God. die het product is van
0

0

•

•

0

).

1 Religionsstatistik, St. G. G. IV (1931). 2 C. Schweitzer. Das
religiöse Deutschland der Gegenwart. I, B. 1928. - H. H a a c k. Die evangelische
Kirche Deutschlands in der Gegenwart, B. 1929. - T h. 0 den wal d,
Protestantische Theologie, 1928.
3 Overzicht der nieuwere Duitsche protest. theologie: G. R a b eau. Revue
des sciences phi!. et théol. 19 (1930) 359; 20 (1931) 827. - M. Rei c h man n.
Innere Weiterentwicklung im deutschen Protestantismus, St. d. Z. 101 (1921) 444;
Neuere Bewegungen im deutschen Protestantismus. St. d. Z. 114 (1928). 114. -
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den menschelijken geest, doch die werkelijkheid is, objectieve, niet subjectieve,
relatieve waarde; de predikanten wilden Gods woord, niet een menschelijk woord
verkondigen. Schleiermacher en het idealisme werden bestreden; men keerde
terug naar het supranaturalisme van Luther; Kierkegaard (§ 226, 4°) kreeg
meer invloed. Het is een tasten en zoeken met veel onzekerheid en onduidelijkheid; doch de ernst van het streven, de prophetische kracht van sommige
woordvoerders, dwingen eerbied af. De meest invloedrijke strooming van deze
richting is de zg. dialectische theologie 1 (K. Barth, Fr. Gogarten); zij is
supranaturalistisch georienteerd, doch sterk voluntaristisch-irrationalistisch: het
bovennatuurlijke moet zonder meer aanvaard worden; de apologetiek wordt zoo
scherp mogelijk afgewezen. Er bestaat een "qualitatieve" tegenstelling tusschen
God en den mensch; de erkenning van God moet voortkomen uit de vertwijfeling
aan zichzelf. Het theologisch denken verloopt in een nooit sluitende dialectiek.
Een ander belangwekkend verschijnsel is de 1918 opgerichte Hochkirchliche
Vereinigung (orgaan: Die Hochkirche) 2, een uitvloeisel van de reactie tegen het
vroegere eenzijdige intellectualisme en subjectivisme. Zij wil bij de geloovigen het
bewustzijn opwekken, dat zij behooren tot de "Gesamtkirche Christi" , de kerkelijke
ambten (bisschop, priester) herstellen, den eeredienst een liturgische karakter geven
(kaarsen, kerkelijke gewaden, breViergebed), de biecht weer invoeren; zij erkent
de werking der sacramenten ex opere operato en het offerkarakter der H. Mis.
Streeft zij meer direkt naar een innerlijke herleVing der evangelische kerk, de
in 1924 van haar afgescheiden, doch in 1927 weer met haar vereenigde Hochkirchlich-Oekumenischer Bund (Heiler; v. Martin; orgaan Una Sancta, sedert
1928 Religiöse Besinnung) werkt voor de hereeniging der kerken: de erkenning
van de oude, onverdeelde, universeele kerk als het ideaal, waarheen alle kerkgenootschappen geleid moeten worden. - Er is zelfs een kloostergemeenschap
opgericht, de "Brüder vom Deutschen Hause", bij Königsberg (verbinding van
den regel der Duitsche orden met dien van S. Benedictus ; celibaat. Algermissen,
L. Th. K. 11) 3.
4°. In Frankrijk heeft het Calvinisme door de scheidingswet en later door
den oorlog geleden; talrijke parochies moesten samengevoegd worden. Merkwaardig is, dat het ritualistische tendenzen vertoont.
De invloed van het Protestantisme in de Angelsaksische landen 4, vooral in
Amerika, is tengevolge van den oorlog gestegen. Vooral de Amerikaansche
kerken en sekten, met haar rijke middelen, hebben een grootsche charitatieve
actie ontwikkeld. Doch haar werkzaamheid beweegt zich meer op charitatief,
sociaal en cultureel dan op eigenlijk godsdienstig gebied. Ook in Engeland is
zoowel in de staatskerk (ongeveer 17 mill. leden) als bij de Dissenters het
modernisme diep doorgedrongen; algemeen zijn de klachten over de geringe
deelname aan het kerkelijk leven. Een diepbedroevende commentaar op den
1 K. Bar t h, Das Wort Gottes und die Theologie, Mn. 1925. Fr.
Go g art e n, Theologische Tradition und theologische Arbeit, Lz. 1927. O. B a u hof e r, Das Metareligiöse, eine kritische Religionsphilosophie, Lz. 1930.
- J. F r ank e n, Kritische Philosophie und Dialectische Theologie, Amst. 1932.Th. H a i t j e m a, Karl Barth, Wageningen 1926. - M. G ier e n s, Die
"dialektische Theologie" in katholischer Sicht, St. d. Z. 118 (1930) 196. _ 2 P.
C har les, La robe sans couture. Un essai de Luthéranisme catholique. La haute
Eglise allemande 1918-23, Leuven-Brugge 1923. - Ros t. - J. Jan sen,
"Katholizeerend 7", N. K. St. 1926, 231. - A. M u I der s, Katholizeerend 1,
N. K. St. 1927, 99. - 3 F. Par per t, Das Wiederaufleben des Mönchtums im
gegenwärtigen Protestantismus, Mn. 1931. - 4 A. Bas s, Protestantism in the
United States, N. Y. 1929. - Overzicht der nieuwere theologie in Engeland en
Amerika: A. A v r i I, Revue des sciences phi!. et théo!. 19 (1930) 331-359. W. V 0 I bra t h, Theologie der Gegenwart in Grossbrittannien, Gütersloh 1928.
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toestand der Anglicaansche kerk 1 leveren eenige besluiten der 7e Lambeth~
conferentie (1930) 2. waarop 307 bisschoppen tegenwoordig waren: o.a. 9-11.
met een tolerante houding omtrent de echtscheiding en 15,'waarin de conferentie
toestemt. dat ..in die gevallen. waar er zulk een dUidelijk gevoelde zedelijke
verplichting bestaat om het ouderschap te beperken of te voorkomen en waar
er een zedelijk gezonde reden is om volkomen onthouding te vermijden. andere
middelen gebruikt mogen worden" (vóór dit artikel 193. tegen 67. blanco 43).
Niet ten onrechte kon de Daily Express schrijven: ..De werkzaamheden der
bisschoppen zijn uitgeloopen op een niets meer dan halfslachtige poging. om
den wilden stroom van het moderne leven bij te houden" (P. K. Het Schild 12
(1930) 178).
Deze 7e Lambeth-conferentie heeft zich zeer bijzonder beziggehouden met
..de eenheid van de kerk". met name beraadslaagd over een nauwere aaneensluiting met de Oud-katholieken en Orthodoxen. Beide groepen waren vertegen~
woordigd; positieve resultaten zijn echter niet bereikt.
Zoekt de Anglicaansche kerk al sedert lang con takt met de Orthodoxen. de
Anglokatholieken (§ 226. 9°) streefden reeds jaren lang naar hereeniging met
Rome 8. In 1859 stichtten zij The Association for the Promotion of the Union
of Christendom. waarbij zich ook eenige Kath. aansloten; een decreet van het
H. Officie (1864) verbood echter den Kath. de deelname ..aan alle samenkomsten
en vergaderingen. publieke en private. door niet-katholieken uitgeschreven. die
zich ten doel stellen de vereeniging te bewerken van alle genootschappen. die
zich christelijk noemen". In 1859 ontstond de organisatie der Anglokatholieken.
de English Church Uni on. om de eenheid der Anglicaansche kerk in ritualistischen
zin te bevorderen en tevens voor hereeniging met Rome te werken. Haar
voorzitter als opvolger van Pusey was sedert 1867 Lord Halifax (geb. 1835).
die met bewonderenswaardigen Ijver zijn leven aan het doel der Union Wijdde.
In 1889 ontmoette hij den Franschen Lazarist Portal. ZIJ wisten ook Leo XIII
hoopvol te stemmen voor een mogelijke hereeniging der Anglicaansche kerk. In
de enc. Ad Anglos (1895) deed Leo een oproep tot het Engelsche volk en
kondigde hij de instelling aan van een commissie. om de geldigheid der Anglicaansche wijdingen. die o.a. door Portal verdedigd werd. opnieuw te onderzoeken.
De commissie kwam echter tot een negatief resultaat en in de bulle Apostolicae
curae (1896) sprak de Paus de ongeldigheid uit (§ 167.4°). Een massaovergang
der Anglicanen was hierdoor wel uitgesloten; de Engelsche Kath.. die de
moeilijkheden beter kennen dan de buitenstaanders. hebben daar overigens zelf
nooit veel hoop op gehad. Lord Halifax. hoe nobel zijn bedoelingen ook waren.
was een aanhanger der tak-theorie; hij wilde geen hereeniging op den eenigen
waren grondslag. de erkenning van het pauselijk primaat. doch hoopte door
wederzljdsche concessies te komen tot een soort .. algemeene kerk". waarvan
zoowel de Roomsche als de Anglicaansche gelijkberechtigde takken zouden zijn.
- Onder voorzitterschap van kard. Mercier hadden in 1921. 23. 25 te Mechelen 4
besprekingen plaats. waaraan van de eene zijde Mgr. van Roey. Mgr. Batiffol.
Fr. Woodlock. Hedendaagsch Anglikanisme. Stud. 104 (1925) 297.H a ars e 1 hor s t. Rond een Anglikaansch Congres. Stud. 111 (1929) 105.
195 ; Anglo-orthodoxe relaties. Stud. 116 (1931) 385; Anglicanen en Oud-kath .•
Stud. 117 (1932) 253. - 2 S. Dar k. The. Lambeth conferences. Lo. 1930. - Het
getuigenis der christelijke kerk voorzoover te Lambeth vertegenwoordigd. Encycliek. resoluties en rapporten van de Lambeth-conferenthie 1930. Met een inleiding
van Prof. Dr. W. J. A a I der s. Baarn 1931. - H. D .• De 7e Lambethconferentie.
Stud. 114 (1930) 189. - 3 C. S c hut. Het streven naar een vereeniging der kerken
in de Engelsch-sprekende landen. De Kath. 161 (1922) 271; 162 (1922) 28;
227. - M. Pribilla. Canterbury und Rom. St. d. Z. 120 (1931) 94.The conversations at Malines (1921-1925). Original documents edited by
Lord Halifax. Lo 1930 (R. H. E. 27 (1931) 161). - Het resultaat der
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de abbés Portal en Hemmer. van de andere Halifax. Mgr. Gore (t 1932).
Dr. Robinson. Dr. Frere. Dr. Kidd deelnamen. Zij droegen een particulier
karakter en leidden niet tot een onmiddellijk resultaat; men leerde echter scherp
de wederzljdsche opvattingen kennen.

5°. Vooral in latere jaren streefden de Protestanten er naar
zoowel om de eenheid in hun kerken zelf te herstellen als om al
de christelijke kerken en sekten in een groote eenheid samen te
vatten. 1. Dit verlangen van zooveel Christenen naar een kerk.
naar eenheid. naar katholiciteit beteekent een omkeer in de
protestantsche mentaliteit. als vroeger nauwelijks denkbaar was.
Een groote rol daarin speèlde ongetwijfeld het zelfbewustzijn van het
Protestantisme. dat al zijn werk- en strijdkrachten te samen trekt om tegenover
de imponeerende eenheid en grootheid van Rome ook een eenheidsfront te
vormen en zijn superioriteit te toonen. Doch bij velen lagen de motieven dieper.
ZIJ hadden een oprecht verlangen naar eenheid; het was hun duidelijk
geworden. dat die elndelooze verdeeldheid toch onmogelijk kon beantwoorden
aan de zoo dringende bede van Christus om eenheid. Bovendien werden door
de onderlinge twisten de krachten versnipperd en dat in een tijd. dat de kerken
leeg liepen en concentratie meer dan ooit noodig was. En ten slotte hoopte
men de massa's. die in het protestantsche Christendom als godsdienst geen
bevrediging meer vonden. terug te winnen door gemeenschappelijken arbeid op
sociaal en charitatief gebied. door ..applied Christianity".
In verschillende landen sloten de kerken zich onderling aaneen tot federatieve
samenwerking. o.a. in Duitschland (Deutscher Evangelischer Kirchenbund. 1922).
Zwitserland. Schotland (de United presbyterian Church en de United free
Church. 1929). Amerika (Federal Council of the Churches of Christ. 1908.
waartoe de meeste kerkgenootschappen behooren) • Ook verschillende andere
onderling verdeelde groepen vereenigden zich: Presbyterianen. Methodisten. De
Anglicanen en Dissenters in Engeland konden nog niet tot eenheid komen. De
Anglicanen uit de verschillende landen kwamen samen op de Lambethconferenties
en deze zochten weer aansluiting met de Orthodoxen. Oud-katholieken.
Scandinavische Lutheranen.
De groote internationale beweging tot vereeniging van alle Christenen is
vooral uitgegaan van Amerika 2. a. The W orld Alliance tor promoting international friendschip through the Churches werd in 1914 gesticht te Constanz;
zij hield bijeenkomsten te Oud-Wassenaar (1919). te Kopenhagen (1922). te
Praag (1928). Tegenover geloofsleer en kerkinrichting staat zij onverschillig.
Mechelsche besprekingen. Apologetisch Leven 7 (1931) 215. - J. H a ars e lhors t. Een terugblik op de Mechelsche conferenties. Stud. 109 (1928) 469. - P.
Bat i f fol. Catholicisme et papauté. Les difficultés anglicaines et russes. P. 1925.
1 Voor het volgende vooral: A. M u I der s. Naar kerkelijke eenheid. Den
Bosch 1930. - M. P rib i II a. Um die Wiedervereiniging im Glauben. Fr.
1926. - C h. Jou r net. L'union des Eglises et Ie christianisme pratique.
P. 2 1927. - A. P a u I. L'unité chrétienne. Schismes et rapprochements. P. 1930.
2 Die Weltkirchenkonferenz in Stockholm. Gesamtbericht von F. Si e g m un dSc hult z e. B. 1925. - A. 0 eis man n. Die Stockholmer Bewegung. B.
1927. - Die Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung. Deutscher
Amtlicher Bericht von H. Sas s e. B. 1929. - Lausanne Conference. Report
of committee on faith and order with memoranda. Lo. 1930. - J. de Jon g. De
Katholieken en het wereldcongres tot vereeniging der kerken. N. K. St. 20 (1920)
105. - M. P rib i 11 a. Um kïrchliche Einheit. Stockholm. Lausanne. Rom. Fr.
1929.
P. Kas tee I. Stockholm en Lausanne. Het Schild 9 (1928) 161.
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doch zij wil den geest van verzoening en solidariteit versterken en streeft naar
gemeenschappelijke samenwerking ter bereiking van praktische doeleinden.
b. Verwant aan deze Alliance, doch zich meer plaatsend op godsdienstig~kerkelijk
standpunt is de organisatie voor de wereld~conferentie voor praktisch
Christendom, de Universal Christian Conference on Life and W ork. Reeds
langeren tijd waren plannen daaromtrent gemaakt van Amerikaansche en
Europeesche zijde. Op de bijeenkomst der bovengenoemde Warld Alliance te
Oud~Wassenaar werden door Nathan Söderblom, luthersch a.b. van Upsala 1,
als doeleinden van een wereldconferentie voorgeslagen "gemeenschappelijke,
theoretische en practische arbeid voor de internationale verbroedering en
georganiseerde eenheid der volkeren. de christelijke princiepen voor de sociale
hernieuwing der maatschappij en hun verwezenlijking, de vorming van een
"gemeenschappelijke stem" van het christelijk geweten." In 1925 vond de
wereldconferentie plaats te Stockholm, waar 600 afgevaardigden van 31 christe~
lijke genootschappen vertegenwoordigd waren. Men streefde naar een federatieve
vereeniging der kerken, die, met terzijdestelling van het geloof, zou berusten op
de eenheid in de liefde, volgens het ideaal van Söderblom en zijn schoonzoon
Fr. HeUer van ..de evangelische katholiciteit" of ..die evangelische Seele im
katholischen Leib" 2. Een eigenlijke vereeniging der verschillende genootschappen
is niet tot stand gekomen.
c. Op de bijeenkomst der Amerikaansche episcopale kerk van 1910 werd
besloten een wereldcongres der christelijke kerken voor te bereiden om te
komen tot eenheid in geloof en kerkinrichting, The W orldconference on Faith
and Order. Men streefde niet naar een federatieve, doch naar een dogmatische
hereeniging der kerken, die moest berusten op de erkenning der H. Schrift als
geloofsregel, de aanvaarding van de geloofsbelijdenissen van de Apostelen en
Nicea, de aanname van twee sacramenten, doopsel en avondmaal, de erkenning
der bisschoppelijke hierarchie, die echter naar gelang der omstandigheden van
tijd en plaats verschillend kan worden ingericht; (in den geest van het zg.
Lambeth Quadrilateral, de voorwaarden, die de Lambethconferentie voor de
vereeniging der kerken stelt). De groote ijveraar voor de wereldconferentie en
de secretaris van het voorbereidingscomité was de advocaat R. Gardiner (t 1924),
de penningmeester de millionair Pierpont Morgan (t 1913). Gardiner verzocht
ook P. Benedictus XV de onderneming met gebed te steunen; de door den
Paus in de breve Romanorum Pontificum (1916) met een vollen aflaat verrijkte
gebeden voor de eenheid der Kerk werden ook door het comité bijzonder
aanbevolen. Een commissie kwam in 1919 bij den H. Vader om hem tot het
congres uit te noodigen. In 1927 had te Lausanne het wereldcongres plaats, waar
500 afgevaardigden van 90 christelijke gezindten aanwezig waren. Bij de diep
ingrijpende verscheidenheid der godsdienstige opvattingen kon het resultaat
nauwelijks meer zijn ..als gegenseitige Fühlungnahme und verschärfte Erkenntnis
der der "Una sancta" gezogenen Grenzen" (Heussi, 455): op het princiep van het
vrije onderzoek kon onmogelijk de eenheid des geloofs worden opgebouwd.

5°. De Katholieken verlangen niets vuriger dan de eenheid
van alle Christenen. Allen stemmen zij in met het woord van
S. Augustinus: "Non habent Dei caritatem, qui Ecclesiae non
diligunt unitatem" (M. P. L. 43, 148). Sinds langen tijd bestaat
ook in ons land een "Gebedenverbond tot bekeering van onze
dwalende broeders". De "Internationale bidweek" (18 Jan. tot
25 Jan.) ter vereeniging van alle afgescheiden Christenen en niet~
1 M. P rib i 11 a, Söderblom und die ökumenische Bewegung, St. d. Z. 122
(1932) 295. - 2 Fr. Heiler, Evangelische Katholizität, I, Mn. 1926; Im
Ringen um die Kirche, Mn. 1931.

383

§ 233. Streven naar eenheid.
Christenen in de kath. kerk. waartoe het idee van een Angli~
caanschen geestelijke was uitgegaan. werd in 1909 door Pius X
aanbevolen. in 1916 door Benedictus XV (N. Kath. St. 1923. 23).
In Duitschland werkt meer in het bijzonder aan de hereeniging
der Christenen de Winfriedbund. in Oostenrijk de Eucharistische
volkenbond en de Catholica Unio. in Engeland de The Catholic
Evidence Guild. in ons land de Apologetische Vereeniging
Petrus Canisius. het Geert~Groote~Genootschap. het Apostolaat
der Hereeniging. Doch eenheid is slechts mogelijk op den
grondslag van het geloof. En dit geloof moet niet slechts enkele.
doch alle door Christus geopenbaarde waarheden aanvaarden.
ook het pauselijk primaat. "Qui Christum sumunt. totum sumant
necesse est. Die Christus aanvaarden. moeten hem geheel aan~
vaarden" (Leo XIII. ene. Satis cognitum). Er is slechts "een
schaapstal en één herder" (Joh. 10. 16). "één Heer. één geloof.
één doopsel" (Ep. 4. 5). In de encycliek Mortalium animos.
over het nastreven der ware godsdiensteenheid (1928) • heeft
P. Pius XI deze beginselen beslist en helder uiteengezet 1 "Tot de
ééne Kerk van Christus behoort niemand en hierin volhardt
niemand. tenzij hij het gezag en de macht van Petrus en diens
wettige opvolgers in gehoorzaamheid erkent en aanvaardt. Hebben
de voorvaderen van hen. die thans in de dwalingen van Photius en
de hervormers verstrikt zijn. niet gehoorzaamd aan den Bisschop
van Rome. den oppersten Herder der zielen? Helaas. die zonen zijn
heengegaan van het Vaderhuis. doch gestut als het was door Gods
onafgebroken bescherming. is het tengevolge daarvan niet ineen~
gestort en vergaan; mogen zij dan terugkeeren tot aller gemeen~
schappelijken Vader. die hen met de grootste liefde ontvangen zal.
vergetend het onrecht vroeger den Apostolischen Stoel aangedaan ..
Mogen zij luisteren naar Lactantius. die het luide verkondigt:
"Alleen de katholieke Kerk is de draagster van den waren gods~
dienst. Zij is de bron der waarheid. zij is de woonplaats van het
geloof; als iemand hier niet binnentreedt. of als iemand er uitgaat.
staat hij buiten de hoop des levens en des heils" . . .. Moge onze
God en Zaligmaker. "die wil dat alle menschen zalig worden en tot
de kennis der waarheid komen" (1 Tim. 2. 4). Onze dringende
bede verhooren en alle dwalenden tot de eenheid der Kerk roepen ..
"bewarend de eenheid des geestes in den band des vredes"
(Eph. 4. 3).
1
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Chronologische lijst del' Pausen.

CHRONOLOGISCHE LIJST
DER PAUSEN
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

1655-1667
Alexander VII
1667-1669
Clemens IX
1670-1676
Clemens X.
Innocentius XI
1676-1689
1689-1691
Alexander VIII
1691-1700
Innocentius XII
1700-1721
Clemens XI
Innocentius XIII . 1721-1721
Benedictus XIII . 1724-1730
1730-1740
Clemens XII .
Benedictus XIV . 1740-1758
Clemens XIII .
1758-1769

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Clemens XIV .
Pius VI .
Pius VII
Leo XII .
Pius VIII .
Gregorius XVI
Pius IX .
Leo XIII
Pius X .
Benedictus XV
Pius XI .

1769-1771
1775-1799
1800-1823
1823-1829
1829-1830
1831-1846
1846-1878
1878-1903
1903-1914
1914-1922
1922-
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De voornaamste vorsten.

DE VOORNAAMSTE VORSTEN
Duitsche keizers.
Leopold I
Joseph I .
Karel VI
Karel VII
Frans 1 .
Joseph 11.
Leopold II .
Frans II. .

.
.
.
.
.
.
.
.

1657-1705
1705-1711
1711-1740
1742-1745
1745-1765
1765-1790
1790-1792
1792-1806

Keizers van Oostenrijk.
Frans I. . . .
Ferdinand I . .
Frans Joseph I .
Karel Frans I. .
Vorsten van
Lodewijk XIV .
Lodewijk XV .
Lodewijk XVI
I Republiek.
Napoleon I . .
Lodewijk XVIII .
Karel X. . .
Louis Philippe
11 Republiek.
Napoleon III .
III Republiek.

. . 1806-1835
. . 1835-1848
. . 1848-1916
. . 1916-1918
Frankrijk.
. . 1643--1715
. 1715-1774
. 1774-1792
. 1792-1804
. 1804-18li
. 18li-1824
. 1824-1830
. 1830-1848
. 1848-1852
. 1852-1870
. 1870-

Keizers van Duitschland.
Willem I . . . . . 1871-1888
Frederik I. . . . .
1888
Willem 11. . . . . 1888-1918
Koningen van Engeland.
Karel I .
Republiek
Karel II .

386

. 1625-1649
. 1649-1660
. 1660-1685

Jacobus 11 .
Willem III .
Anna . .
Georg I .
Georg 11
Georg III
Georg IV .
Willem IV .
Victoria. .
Eduard VII
Georg V .

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1685-1688
1688-1702
1702-17li
17li-I727
1727-1760
1760-1820
1820-1830
1830-1837
1837-1901
1901-1910
1910-

Koningen van Spanje.
KarelII. . .
Philip V
Ferdinand VI .
Karel III . .
Karel IV . .
Joseph Bonaparte
Ferdinand VII.
Isabella II. . .
Republiek . . . .
Amadeus van Savoye
Republiek . . . .
Alphonsus XII . .
Alphonsus XIII . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1665-1700
1700-1746
1746-1759
1759-1788
1788-1808
1808-1813
1814-1833
1833--1868
1868-1870
1870-1873
1872-1875
1875-1885
1885-1931

Koningen van Nederland.
Willem I .
Willem 11 .
Willem III .
Wilhelmina

. 1815-1840
. 1840-1849
. 1849-1890
. 1890-

Koningen van België.
Leopold I .
Leopold 11 .
Albert I. .

. 1831-1865
. 1865-1909
. 1909-
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Abaelardus. I 411 421 435
530 11 134.
Abbreviatoren. 11 107.
Abd el Rahma. I 412.
Abel Heinrich. S.J .• III 332.
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Abessinië. I 137 257 11 371
III 365 376 378.
Abgar. kon. v. Edessa.
300.

Abissiden. 1 412 413.
Abraham a S. Clara.
O.E.S.A.. III 22.
Absolutie. I 529.
Absolutisme. I 133 307 308
424 460 468 11 409 413
111 2 13 35 83 122 165
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- p. v. Constantinopel.
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438 HO III 113 361 367
372.
Achtermann Wilhelm. III
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Acolythen. I 75.
Acontius Jacobus. 11 242.
Acta Martyrum. I 50.
Acte v. Suprematie. 11 247.
Action Française. III 329331 360.
Acton Lord John. III 237.
Adam v. St. Victor. I 534.
Adamiten. I 527.
Adelbert. b. v. Maagdenburg. I 363.
- b. v. Praag. 1 476.
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364.
Adelheid. k.• I 360.
Adhemar. b. v. Puy. I 417.
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Adrianus. P. VI. 11 143
263 269 270 287.
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11 366.
Aduard. kl .• 11 113 265.
Adventisten. III 296.
Advocatus. I 335.
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522 11 411.
- v. d. H. Joseph. O.F.M.•
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Aeneas, b. v. Parijs, I 328.
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Aëtius, diaken v. Antiochië,
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onder Sta, Stc, etc. - Namen als De Bakker, La Chaise, Van der Weyden staan
deels onder D, L, V. - Er komen echter uitzonderingen voor, zoodat het aan te raden
is, bij beiden te zoeken.
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a = abt; a.b. = aartsbisschop en aartsbisdom; a.h. = aartshertog; apo d.
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apostolisch vicaris (vicariaat); b. = bisdom, bisschop;
Bam. = Barnabiet ; br. = baron (es); C. = concilie; congo = congregatie; cZ. = czaar
en czarina; fam. = familie; g. = graaf(schap) ; gen. = generaal; h. = hertog(dom);
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keurvorst; min. = minister;
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Theatijn; tp. = tegenpaus; univ. = universiteit; V. '= vorst; w.b. = wijbisschop.
De tusschen () geplaatste cijfers geven de jaartallen aan.
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Beaton David, kard. a.b. v.
St. Andrews, 11 252.
Beatrix v. Toskane, I 379.
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- v. d. eeUWIgdurende
C
15 7 5
aanbidding, 11 333 III 22. - de aux,
4 48.
Benedictus. P. III, 1 323 - v. ChCarltres, 1 4361, 107
VI I 361 - vn I 361 I-a. v.
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404 459 487 488 11 73 87 Bemulphus. b. v. Utrecht,
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KoerIand, I 476.
Kogelbroeders. 11 78.
Kohlbruggianen. III 284.
Kolping Adolf. III 210.
Konstantijn VI. katholikos
v. Armenië. 11 93.
Kooltuiri Corn., 11 262.
Koorheeren reguliere.
saeculiere. I 337 403
11 275.
- v. d. H. Antonius, a.,
I 557.
Kopp Georg, kard.b. v.
Breslau, III 217 357.
Kopten. I 257 11 93 III 365
376378.
Korea. III 113 368 372.
Korum Felix. b. v. Trier,
III 337.
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Kostka Stanislaus, S. J.,
H 282.
Köstlin Julius, III 278.
Kowalski Joh., III 276.
Kozlowska Maria, III 276.
Kozlowski, III 276.
Kraft Adam, II 164.
Krakau, univ., II 82 83 94.
Kraus Franz X., III 259.
Krause Kar! Christ., III 166.
Krausgesellschaft, III 353.
Krebs Fr., III 293.
Kribbedevotie, I 495.
Krim, I 61 332.
Krishnamurti, III 298.
Kroaten, I 332.
Kroatische nationale kerk,
III 276.
Krogh-Tonning Knud,
III 342.
Kronen partij der, III 177.
Kroningseed, III 18.
Krüdener Juliane, br. v.,
III 157.
Kruisheeren, I 503 557
III 224.
Kruistochten, I 285 361 378
414 473 485 486 553
555 - I. I 415-419 D, I 431 - III, I 432 IV, I 448 471 - V, I
472 - VI. I 473 - VII,
I 473 - gevolgen, I 473.
Kruistochtaflaat, I 417 536.
Krijgsdienst, I 62 102 123
447.
Kueffstein Franz g. v.,
III 306.
Kuenen Abr., prof., III 283.
Kuhn Joh. v., III 256.
Kulturkampf, III 211-218.
Kun Bela. III 333.
Kuyper Abraham, III 287
342.
Kwakers, III 65 293 296.
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Labbe Philippe, S. J., III 33.
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III 355 359.
Labrador, III 372.
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Labre Benedictus, III 106.
La Chaise Franç. d' Aix de,
S. J., III 10.
Lachat Eugène, b. v. Bazel,
III 274.
La Colombière Claude de,
S. J., III 24.
La Combe Franç. Barn.,
III 28.
Lacordaire Dominique,
O. P., III 190 192 193,
195 198 258.
La Croix Etienne de, S. J.,
III 96.
Lactantius, I 49 90 96 124
181 539.
Ladislaus v. Hongarije,
kon. v. Napels, II 52 69.
- kon. v. Polen IV, II 369.
Laeta, I 158.
Laforêt Nic. Jos., III 250.
La Garde Paul Ant. de,
III 279.
Lagrange M. J., O. P.,
III 351 356.
Laicisme, III 79 173 304
319 323 334 346.
Lainez Jac., S. J., II 278
290 296.
Lairuels Servais, O.Praem.,
II 374.
La Jaunais, pacificatie
(1795) III 141.
Lalaing Georges de, g. v.
Rennenberg, II 348 358.
Lalemand Charles, S. J.,
n 447.
Lallemant Louis, S. J.,
H 385.
Lamartine Alphonse de,
III 161.
Lambert v. Spoleto, k.,
I 359.
- Ie Bègue, I 504.
Lambertus, b. v. Maastricht,
I 246.
Lambeth Conference,
III 291 381 382.
Lamennais Félicité de,
III 161 187-196.
- Jean Marie de, III 188
261.
Lamettrie Julien Offroy de,
III 82.
Lamoricière Christophe de,
gen., III 181.

La Mothe Ie Vayer Franç.,
III 74.
Lamy Etienne, III 326.
Lancaster, John of Gaunt,
h. v., 11 66.
Lancelot Claude, II 399.
Landskerken,
I 135 230
242 252 289 308 330
II 64 118 138 140 211214.
Landulf, subdiaken v.
Milaan, I 381.
Lanfranc, a.b. Kantelberg,
I 365 383 386 395 407.
Lang Joh., O.E.S.A.,
II 175 191.
Langen Jos., III 273.
Langen Rudolf v., II 112.
Lanjuinais Jean Dennis, g.,
III 129.
La petite Eglise, III 148.
Lapide Corn. a., S. J.,
II 379.
Lapsi, I 51 85.
La Reveillère-Lepaux
Louis, III 143.
La Rochelle, edict (1573)
II 328; st., II 327 331
355.
Lasalle Ferdinand, III 210
211.
La Salie Jean Bapt. de,
III 21.
Las Casas Barthol. de,
O. P., II 436 444.
Lasco Joh. a., II 249 254.
Lateranen, c. (313) 1 73
193; (1049) I 376;
(1059) I 380, 381 386
403; (1063) I 403 ;
(1112) I 396; (1123) I,
I 77 372 398; (1139) D,
I 372 421 422; (1177)
m, I 372 430 445 446
540; (1215) IV, I 192
448 451 462 472 484 525
528529541 II 6; (1512)
V, I 465 517 II 109 130
131 147 169; congreg.,
I 403; verdragen (1929)
III 317.
Latitudinarisme, II 427
III 255 292.
Latomus Jacobus, II 203
260.
Latter Day Saints, III 297.
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LatiJnsch keizerrijk, I 471
475.
Laud William, a.b. v.
Canterbury, 11 343.
Launoy Jean de, III 11.
Laurent Joh. Th., ap.v. v.
Luxemburg, III 229.
Laurentius, tp. Schisma,
I 233.
- diaken, 144.
Lausanne, conferentie
(1927) III 383.
- verdrag (1922) III
III 375.
Lausus, I 208
208.
Laval, univ., III 248.
Lavalette Antoine de, S. J.,
III 95.
Lavater Joh., III 86.
L'Avenir, III 190~194.
Lavigerie Charles, kard.
a.b. v. Carthago, III 325
364 365.
364
365
Laxisme, III 55~60.
Laymann Paul, S. J., 11 379.
Lazaristen, 11 374 III 110
113 115 215.
Leadbeater Charles W.,
III 277 298.
Leander, b. v. Sevilla,
I 235
235 236
236 238
238.
Lebon Joseph, III 137.
Le Bret Henri, II 413.
Lebuinus, I 291 292.
Lectores, I 75.
Ledesma Pedro, O. P.,
II 379.
Ledóchowski Mieczislaw
Ledochowski
g. v., a.b. v. Posen,
III 215~217.
Leekenapostolaat, III 310.
- biecht, I 149 529.
- brevier, I 500.
- broeders, I 374 402 488
557.
- heerschappij in de kerk,
I 307~31O 354~356 362
363 373 375 380 385~398
442.
- kelk, II 71 72 226 294.
- moraal, III 22 75 79
300 301 323.
- orden, I 488 499.
- zusters, I 557.
557
Leenbanken, II 151.
Leenstelsel, I 317 354 445
485 II 95 149.

Leeuwarden, b., II 265.
Leeuwenridders, I 555.
Lefèvre, Le Fèvre
d'Etaple, zie Faber.
Le Fleix, vrede (1580)
II 329.
Le Franc de Pompignan
Jean Georges, a.b. v.
Vienne, III 132.
Leftine, c. (743) 1 294 343.
Legaten pauselijke, I 393
482.
Le Gaudier Antoine, S. J.,
II 3:\5.
Leger des Heils, III 294.
Législative (1791) III 135.
Legitimiteitsprinciep,
III 199.
Le Gras Louise de Marillac,
mad., II 375.
Lehmkul Augustin, S. J.,
III '307.
Leibnitz Gottfr. W. v.,
III 15 30 75 84.
Leiden, st., I 245 II 259 343
352 ; univ., II 424.
Leipzig dispuut (1519)
II 193 196 ; interim
(1548) II 226419; univ.,
II 69 83.
Le J3Y Claudius, S. J.,
11 283.
Le Maître Jean, O. P., II 59.
- Antoine, II 399.
Le Maîstre de Sacy Isaac,
II 399.
Lemire Jules Aug., III 331.
Lenin Wladimir, III 339.
Lennig Adam Fr., III 210.
Lenz Desiderius, O. S. B.,
III 264.
Leo, P. I de Groote, I 77
107 133 142 144 150 185
190~192 219 269 539 11, I 265 - lIl, I 304 307
315 - IV, I 319 - V,
I 359 - VI, I 359 VII, I 359 - VIII, I 360
- IX, I 77 129 356 358
363 370 375~377 - X,
II 75 108 114 131~132
160 161 193 195 373 434
- XI. II 311 - XII, III
177 186 244 - XIII, II
250 373 III 24 216 217
235 244 251 305~309

310~312

315 316 321~326
350 351 353 365 367 377
378 381 384.
- Heinrich, III 209.
- k. m Isauriër, I 296
299~301 412.
- V Armeniër, I 302 VI, 1329.
- Stypiola, p. v. Constan~
tinopel, I 475.
- a.b. v. Achrida, 1370.
Leonardus da Porto
Maurizio, O.F.M.,
III 109 110.
Leonidas, mart., I 39 120.
Leontius, b. v. Byzantium.
1257277.
Leopold. k. I, III 5. 13~15
112 - n. III 104.
- kon. België n, III 366.
- n, h. v. Toskane, zie
Leopold 11, k.
Leostad, I 319.
Leovigild, kon. Westgothen.
1238239.
Lepanto, slag (1571)
II 305.
Le Play Frédéric, III 306.
Le Quien Michel, O. P.,
III 33.
Lerin, kl., I 159.
Le Roy Ed., III 302 355
358.
Leroy H., S. J., III 331.
Le Sage ten Broek Joachim
Georges, III 195 225 227
362.
Lessing Gotthold Ephr.,
III 85.
Lessius Leonar., S. J., II 379
392.
Letland, I 476 III 341 376.
Letmatius Herm., deken,
II 258.
Leuven, Collegium phil~
sophicum, III 222; univ.,
II 82 83 133 194 260 274
358 364 390~392 403 405
407 III 39 41 59 109 154
229344 350.
Levellers, 11 426.
Lex Julia, I 76.
- Poppaea, I 76.
Libanius, rhetor, I 210.
Libelli pacis, I 50 52 103
535.
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Liber censuum. I 482.
- pontificalis. I 280 323.
- sextus decretalium.
I 482.
Liberaal~Katholicisme.

In 173 189~195 198 237.
Liberalisme. III 78 83 171~
175 189~191 213 214 254
303 308.
Liberatore Matteo. S. J.•
III 256.
Liberia. III 366 372.
Liberius. P .• I 143 171~175
178 217.
Libermann Franz M. P .•
III 260 365.
Libertijnen. zie Rekkelijken.
Libri Carolini. I 313.
- poenitentiales. I 269 535.
Licinius. k.. I 47 48 128.
Liddon H. P .• III 292.
Liebermann Bruno. III 255.
Liga H. (1511) n 129;
(1576) 11 329.
- v. Cambrai (1509)
11 129.
- v. Cognac (1526)
11 270.
- v. katholieke vorsten
(1609) 11 318~321.
Liguori Alphonsus M. de.
III 60 106~ 109 197 258.
Limburg. pr., 11 257 258
362~364 366 368 III 20
155 224.
Lindanus Willem. b. v.
Roermond. n 263 266
268 378.
Link Wenzeslaus. 11 191.
Linsemann Franz X. v .•
b. v. Rottenburg. III 258.
Linus. I 30.
Lioba. I 294.
Lipperhey. 11 312.
Lippi Filippo Fra. 11 163.
Lippomano Luigi. b. v.
Verona. 11 292.
Listrius Gerardus. 11 260.
Lith Fr. v .• S. J.• III 370.
Littauen. I 476 11 94 254
III 341 376.
Litterae formatae. I 141.
Liturgie. I 78~88 109 110
145~152 236 269 272 333
340 527 ~531 11 92 236
249 342 343 372 405
418

III 33 41 65 89 102 104
105 197 204 259 263 276
292 334 349 350 374~377
380.
Liturgische kleeding. I 148.
L1andaff. kl .• b .• I 247.
L10rente Antonio. 11 167.
Lobbes. sch.. I 365.
Locke John. III 75 78 80.
Lodenstein Judocus v .•
III 62.
Lodewijk. k. I de Vrome.
I 306 314 317 318 319
339 344 351.
- 11 de Duitscher. I 320
324 325 333.
- k. IV v. Beieren.
11 14~20.
- kon. v. Fr. VI. I 420 VII. I 431 - IX. I 453
457 473 478 496 541
555 - XI. 11 133 - XII.
11 124 129 131 142 XIII. 11 330 332 - XIV.
III 3~5 6~12 20 38 40 41
122 124 - XV. III 42
95 106 122 123 - XVI.
III 12 90 126~128 132~136
- XVIII, III 147 185
186.
- kon. v. Beieren I.
III 208.
- kon. v. Hongarije 11.
11 255 304.
- Bonaparte. kon. v. Ned.•
III 156.
- h. v. Beieren. 11 201.
- v. Granada. a. P .•
11 381.
- de Léon. a.E.S.A .•
11 381.
- de Moor. h. v. Milaan.
11 124.
Loer Bruno. Karth .• 11 135.
Logos. I 20 34 104 114 164
182.
Loisy Alfred. III 358 359.
Lollarden. 11 66.
Loman Abr. Dirk. prof.•
III 283.
Lombardije. I 360 381 382
388 428 430 446 453
III 175 180.
Lombroso Cesare. III 168.
Loménie de Brienne Et.

Ch .• kard. a.b. v. Tou~
louse. III 124.
Londen. verdrag (1107)
1395.
Longobarden. I 93 230
234~237 296~298 304.
Loofs Friedrich. III 279.
Loos Cornelius. 11 157.
Lope de Vega Carpio Felix.
11 388.
Lopez Greg.. III 27.
Lorenzana Franç.. a.b. v.
Mexico. III 116.
Lorenzelli Benedetto. kard .•
III 327.
Lorenzo iI Magnifico. zie
Medici.
Lorin Henri. III 331.
Los~von~Rom~Bewegung.

III 274 280.
Lotharingen. I 360 364 374
375.
Lotharius. k. I. I 317 - n
v. Saksen. I 421 427.
- kon. Lotharingen II.
1324.
Lotze Hermann. III 167
279.
.
Loubet Emile. pres.• III 327.
Loudun. kl.. 11 385.
Louis Philippe. g. v. Parijs.
III 199.
Louise de France. a.Carm .•
III 106.
Lourdes. III 198.
Low Church. III 292 296.
Löwenstein Kar!.. prins v .•
III 305 307.
Loyson Hyacinthe. III 275.
Liibeck. b.. I 367; vrede
(1629) 11 320.
Lucas. ev.• I 31 35.
Lucianus. priester v.
Antiochië. I 59 121 164.
- v. Samosate. I 53.
Lucifer. b. v. Cagliari
(schisma). I 175 178.
Lucilla. weduwe. I 192.
Lucius. P. I. I 44 I
421 - m. I 430 446 540.
Ludger. b. v. Munster.
I 291 311 346 349.
Ludolphus v. Saksen.
Karth.. 11 36.
Lueger Karl. III 309 332.
Lugo Juan de. kard .• 11 379.
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Luik, b. en pr., I 246 443
II 45 257 258; congres
(1891) III 306; sch. v.,
I 364; sch. v. (sociale
actie) III 306.
Luitprand, kon. Longobarden, I 296 297.
- b. v. Cremona, I 358.
Lukaris Cyrillus, p. v.
Constantinope1, 11 372.
Lullus, a.b. v. Mainz, I 295.
Lund, a.b., I 366.
Luther Martin, I 199; 11
116 134 156 172-225
228-230 233-237 243 261
287 294 312 389 III 26
66 354 380.
Lutheranisme, II 72 172-227
243 245 249 252-256 315323 346 361 368 369 372
418-420 427 III 14-16 63
64 68 277 278 281 288
289 296 379 380.
Lutz Joh. Fhr. V., min.,
m 215.
Lützen, slag (1632) II 322.
Luxemburg, 11 257 352 357
III 229 345.
Luxeuil, kl., I 241 245 275
319.
Luyben J. L. A., III 227.
Luyken Jan, II 264.
Luzern, n., II 370.
Lijden v. Christus, devotie,
I 495 514 532.
Lijfeigenen, zie Hoorigen.
Lijfland, I 476 n 215.
Lyon, c. (1245) I, I 454
472; (1274) II, I 457 475
III 8; martelaren, I 38;
st. en b., I 115 240 446.
M

Maagdenburg, b., I 367
367
n 215 315 ; centuriatoren,
I 321 n 283 377 380 420.
Maanen Corn. v., min.,
m 221.
Maastricht, b. en st., I 245
246 411 538; kl. , I 502.
Mabillon Jean, O.S.B.,
m 21 32 33 73.
Macarius, p. v. Antiochië,
I 264.

de Egyptenaar, I 161
206.
Maccioni Valerio, ap.v. der
Noordelijke missies,
m 14.
Macedonianen, I 176 314.
Macedonië, I 31 61.
Macedonius, b. v. Constantinopel, I 170 176.
Machiavelli Nic. dei,
n 109 123.
Mackay Aeneas, min.,
III343.
Mac-Mähon Maurice de,
III 199 200.
Macon, c. (585) I 242 309.
Macovius Joh., prof.,
n 425.
Macrianus, usurpator, I H.
Macrinus, k., I 42.
Madagascar, n 441 III 366.
Madeira, I 429.
Maderna Carlo, II 163386.
Madruzzo Christ., kard.v.
b. v. Trente, n 289 295.
Magelhaens Fernäo de,
n 430.
Magna Charta, I 450.
Mai Angelo, kard., III 259.
Maidalchini Olympia,
II 314.
Maignen Ch., III 353.
Maigrot Ch., apo V. V.
Fuku, III 114.
Maillet Etienne, m 137.
Maintenon mad. de, III 7
11 29.
Mainz, st. en (a.)b., I 61
295 411
n 295 317
III 154 203; C. (829) I
351; (1049) I 376 ;
(1085) I 394 ; univ.
m 89.
Maistre Joseph. g. de,
III 159 188.
Majella Gerardus, m 106.
Majesteitsbrief (1609)
n 319.
Major Georg (Majoristische strijd), n 419.
- Joh. V. Parijs, II 434.
Majorinus, b. V. Carthago,
I 193.
Malabarische kust, II HO.
- ritus, III 115 377.

-

I

Malachias, a.b. V. Armach,
I 422.
Malagrida Gabriele, S. J.,
III 95.
Malakka, 11 430 438-440
III 112367.
Malaval Franç., III 27.
Maldonatus Joh., S. J.,
n 379 393.
Malebranche Nic. de,
Or., III 74.
Malek Shah, 1414.
Mallinckrodt Hermann V.,
III 212.
Malou Jean B., b. V.
Brugge, III 229.
- Jules, min., III 229.
Maltezerorde, I 433.
Mamiani Terenzio, g.,
m 250.
Manassa, a.b. V. Reims,
I 399.
Mandschoe, dynastie, 11 443
113 368.
Manegold V. Lautenbach,
I 407 425.
Manetti Gianozzo, II 104.
Manfred, I 455.
Mani, I 101.
Manicheërs, I 100-102 145
195 196 199 221 252 326
413 539 III 24; NieuwManicheërs, I 443 474.
Manilla, a.b., 11 Hl ; univ.,
III 369.
Mannen V. h. inwendig
woord, 11 242.
Manning Henry Edw., kard.
a.b. V. Westminster,
III 235.238 269 270 292
306 307.
Mansi Giov., a.b. V. Lucca,
III 109.
Mantellaten, I 502.
Mantovano Bartol.,
0. Carm., II 108.
Mantua, C. (1064) I 382;
(1536) II 288; congres
(1458) II 120; st., II 96
302 324.
Manue1 Comnenus, k.,
I 431 475.
Manuk (Mechitar) V.
Sebaste, III 109.
Manzoni AIessandro, m 161
176 258.
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Marais Godet de. b. v.
Chartres. III 29.
Maranos. 11 166 167.
Marburg. godsd. gesprek
(1529) II 209; sch. v .•
III 300.
Marca Petr. de. a.b. v.
Toulouse. II 409.
MarcelIa. I 158 217.
Marcellina. I 158 216.
Marcellus. P. II. II 272 273.
- b. v. Ancyra. I 167 169
178.
170 178.
170
Marcia. k.. I 38.
Marcianus. k.. I 190~ 192.
- b. v. Arles. 172.
Marcion. I 79 99.
Marck Willem v. d .• hr. v.
Lumey. II 356.
Marco Polo. I 478.
Marcus. ev.• I 29 31 35 68
147.
- Aurelius. k .• I 16 38 42
114.
Maresius Samuel. prof.•
II 425.
Maret Henri. tit. b. v. Sura.
III 250 266 269.
Margaretha. mystica. I 526.
- d·Angoulème. kon. v.
Navarra. 11 243.
- v. Valois. kon. v. Fr.•
II 327.
- v. Oostenrijk. land~
voogdes der Ned .•
II 349~354.
- Ebner. O. P .• II 35.
- Langmann. O. P .• II 35.
Maria. leer en vereering.
I 33 125 151 182~187 211
300 402 499 501 502 531
532 II 121 150 405 III 21
25 39 45 105 198 260
262 291 312375; dood.
I 33. 277 ; feesten. I 151 ;
onbevlekte ontvangenis.
I 522 II 134 290 III 109
252 262 374.
- de Katholieke. kon. v.
Eng .• II 250.
- v. Bourgondië. k .• II 257.
- Christina. kon. v. Spanje.
III 201 320.
- II de Gloria. kon. v.
Portugal. III 202.
- Louise. k. v. Fr.•
151.

m
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Stuart. kon. v. Schot~
land. II 252 333~339.
- Theresia. k .• III 97 101.
- Clotilda v. Savoye.
III 263.
- v. Oignies. I 504.
Mariaansch psalterium.
I 500.
Mariabroeders. III 261.
Mariana Juan. S. J.• II 412.
MarianhilI. congo v .•
III 366.
Mariavieten. III 276.
Marie de l'Incamation.
Urs .• 11 447.
Mariëngaarde. kl.. 11 265.
Marilley Et.. b. V. Lau~
sanne~Genève. III 219.
Marinus. P. I. I 325 329 II. I 359.
Maris. b. v. Hadaschir.
I 258.
Maristen. III 261 369 371.
Maritain Jacq.. III 332.
Marius Leonardus. III 44.
- Mercator. I 226.
Markos Eugenikos. a.b. v.
Ephese. II 91 92.
Marmerreliefs. I 153 270.
Marmoutier. kl.. I 159.
Mamix Philips v.. hr. V.
St. Aldegonde. II 266
-

351.

-

Joh. v .• hr. v. Thoulouze.

11 351.
Marokko. I 477 493 III 365.
Maronieten, I 265 476
II 371 III 377.
Marozia. I 359.
Marrat Jean P .• III 135.
Marseille, kJ. St. Victor.
I 159 201.
Marsigli Luigi de. O.E.S.A..
II 103.
Marsilius v. Inghen, II 27.
- v. Padua. I 29 321 480
II 16 50 409.
Martelaren. I 50~52 91.
Martène Edm.. O.S.B .•
III 33.
Martialis. b. Spanje, I 72.
Martignac Jean Bapt. de.
min .• III 186. 187.
Martin v .• III 380.
Martin Konrad. b. v. Pa~
derbom. m 215 258 268.

Martindale C. C.. S. J.•
III 345.
Martineau. III 129.
Martiana. kard. b. v.
Vercelli. III 146.
Martinus. P. I. I 264
II,
= Marinus I. II N. I 458 475 II 147 V. II 7 56~59 245 433.
- a.b. v. Braga. I 239 280.
- b. v. Tours. I 151 159
195 213 539.
- v. Troppau, O. P.,
I 322 524.
Martyria, I 50.
Martyrologium Romanum,
I 51.
Marx Karl, III 168.
Maryland. 11 447 III 116
2'i6.
Masaccio, 11 163.
Masius Gijsbertus, b. v.
Den Bosch, II 367.
Massarelli Angelo, 11 289.
Massilienses, I 201.
Massillon Jean B., b. v.
Clermont, III 22.
Massoulié Antoine. O. P.,
III 22.
Massijs Quinten. II 164.
Materialisme. III 78 81
167~169 301 304.
Mathew Amold H., III 276.
- Theobald, O. Cap.,
III 238.
Mathieu, kard. a.b. v.
Besançon. III 269.
Mathilde v. Toscane,
I 385 389 397 430.
Mattenkapittel. I 492.
Mattheus. ap., I 35.
Matthias. ap.. I 35.
- k., 11 318.
V. Jannow, II 68.
- g. v. Thum. II 319.
Mauburnus Joh., 11 81 88
285 286.
Maura Antonio. min .•
III 321.
Mauricius. k .• I 299.
Mauritius en gezellen, I 46.
Maurits, h. v. Saksen,
11 217 226 292.
Maurras Charles, III 301
329.
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Maury Jean Sifrein. kard.
b. v. Montefiascone.
III 142 147 151.
Mausbach Jos .• m 337.
Maxentius. k.• I 47-49.
Maximianus Herculius. k••
I 45-47.
Maximiliaan. k. I. 11 124
11 298 315.
129 193 - Ferdinand. k. v. Mexico.
m 245.
- kon. v. Beieren n.
m 208.
- h. v. Beieren I.

n.

11

317~320.

-

Frans. a.b. v. Keulen.
111 103.
MaximilIa. montaniste.
I 102.
Maximinus Daia. k.. I 47
48 61 137.
- Thrax. k.• I 42 43.
Maximus Confessor. b. v.
Turijn. I 219.
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- usurpator. I 195.
Mazarin Jules. kard .•
In 5~7 20 38.
Mazzini Giuseppe. 111 176
179 251.
Méan Fr. Ant. de. v. a.b.
v. Mechelen. In 221.
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Frankrijk. 11 325~328.
- Cosimo. 11 108.
- Guiliano. 11 121.
- Lorenzo I. 11 Magnifico.

n.

11 108 121 125 h. v.
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Mombaer, zie Mauburnus.
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108 109 197 252 258 351.
Morales Juan B. de, O. P.,
III 114.
Moraven, Moravië, I 332
367 Il 71 72 238 254 317
319.
Moravische broeders, 11 72
III 64.
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Mozes v. Choren, I 213.
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- Herväus, O. P., Il 28.
Natalis Solis Invicti, I 152.
Nathan, III 316.
Nationale conventie,
111 136.
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289~29S 3M 401 443 498
501 504 527 533 548 549
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