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KERKGESCHIEDENIS DER MIDDELEEUWEN .
§ 1 . Karakter en verdeelmg van dit tijdperk .
Hoewel de kerk nog altoos ééne was in hare verschijning,
begon zich toch langzamerhand een belangrijk verschil te
openbaren tusschen de kerk in het Oosten, waarin de c a e s a r o p a p i e
heerschte en de kerk in het Westen, waar de h i e r a r c h i e meer en
meer openbaar werd . De kerk in het Oosten zocht wel uitbreiding en
het gelukte haar enkele Oosterscha volken tot het Christendom te brengen,
maar zij werd aan de andere zijde beperkt door het veldwinner van den
I s 1 a m . Beheerscht door de keizers, arm aan waarachtig Christelijk leven,
verscheurd door onderlinge twisten, scheidde het Oosten zich in 1054
van het Westen af en werd steeds armer en meer versteend .
In het Westen bracht de kerk de Germaansche volken, vol van kracht
en energie, tot het Christendom . Onder die jeugdige Germaansche volken
zien we een sterke neiging om te komen tot één machtig rijk onder
één scepter en een begeerte om in dat ééne rijk te hebben ééne groote
s t a a t s k e r k . Daartegenover bemerken wij bij de pausen het streven
om de heerschappij te voeren over de wereldlijke macht, om niet ééne
s t a a t s k e r k te hebben, maar omgekeerd een machtigen k e r k s t a a t .
Vandaar dat een heftige strijd ontstond tusschen keizer en paus .
Naast het pausdom ontwikkelde zich in de Middeleeuwen het
m o n n i k e n-w e z e n meer dan ooit tevoren . Vooral door de bedelmonniken werd eene macht geschapen van de verststrekkende gevolgen .
Als derde verschijnsel in dit tijdperk wijzen wij op de s c h o 1 a s t i e k,
de eerbiedwaardige poging om de geloofswaarheden der kerk voor het
denkend verstand te ordenen en te rechtvaardigen.
Nevens deze scholastiek zien we de m y s t i e k tot openbaring komen,
d. i . het vragen naar de rechten van het hart en, even hoog als de tempel
Karakter.
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van de scholastiek, heeft zich dikwijls die der mystiek gewelfd .
Eindelijk bemerken wij in dit tijdperk een gedurige neiging tot r e f o rm a t i e, nu eens een ruw pogen, om misstanden te doen verdwijnen,
dan een meer bezadigd teruggaan tot de Heilige Schrift . Na Bonifacius VIII
werd de begeerte naar reformatie zelfs i n de kerk openbaar, omdat
de zucht tot zelfbehoud ertoe dreef, maar, noch de sporadisch voorkomende pogingen buiten de kerk, noch de pogingen, in haar eigen
boezem aangewend, konden tot het gewenschte doel leiden . Dat zou
eerst geschieden door den man, die den hooges geloofsmoed bezat, om
Rome te trotseeren en een strijd op leven en dood wagen voor het
Woord Gods tegenover het woord des menschen .
Wij verdeeles de geschiedenis der Middeleeuwen in drie
tijdvakken .
Neteerste tijdvakvan Gregorius den Groote tot Gregorius VII
(590-1073). In dit tijdvak wordt ons, wat het Oosten betreft, den achteruitgang der kerk beschreven, wat het Westen betreft, het ontstaan en
de ontwikkeling der Germaansche kerk .
Het tweede tijdvak loopt van G r e g o r i u s VII t o t B o n i f a c i u s VIII
(1073-1294) .
In dit tijdvak wordt ons de bloei van de pauselijke kerk beschreven,
Het omvat de historie van den krachtigsten paus, den talentvollen en
onverschrokken Hildebrand met zijn opvolgers tot op den laatsten epigoon
van dit tijdvak Bonifacius VIII .
Het derde tijdvak loopt van Bonifacius VIII tot de Reformatie
(1294-1517) .
Dit tijdvak beschrijft ons het verval van de pauselijke kerk onder
allerlei invloed en doet ons tegelijk den weg zien, langs welken de
Koning der kerk tot reformatie der kerk wilde leiden .
Verdeelmg.
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EERSTE TIJDVAK .

Van Gregorius den Groote tot Gregorius VII .
(590-1073) .
Het ontstaan van de Romaansch-Germaansche kerk .
A.

DE KERK IN HET OOSTEN.

§ 2 . Uitbreiding en beperking .
De kerk in het Oosten toonde niet zulk een ijver voor
het werk der zending als de kerk in het Westen . Toch is
er wel een merkbare uitbreiding waar te nemen . Onder keizer justinianus
waren reeds enkele volken, die aan den oever van de Zwarte zee woonden, tot het Christendom bekeerd, zooals de L a z i ë r s, de A b a s g i ë r s,
de Alanen en de Heruliërs .
Van veel grooter beteekenis was de arbeid der Nestorianen . Deze waren
uit het Romeinsche rijk verdreven en vonden eene schuilplaats in
p e r z i ë (I . 122) . De leeraars van de theologische school te Edessa
vluchtten ook naar dat land . In Nisibis bloeide in de 6e eeuw een nieuwe
theologische school, de eenige in de kerk . De gansche Perzische kerk
verklaarde zich voor het Nestorianisme . En van Perzië uit werd nu de
zending gedreven tot in Indië, waarschijnlijk tot in China toe (636) .
Uitbreiding .

De Jezuieten vonden in 1625, in de nabijheid van Siganfu, een Christelijk
gedenkteeken uit het jaar 782 deels in het Chineesch, deels in het Syrisch
geschreven. Het was een steen, waarop aan de bovenzijde een kruis was
ingebeiteld, waaronder de wording van de Christelijke kerk in China werd
geschreven. Daarbij stonden de namen van 70 mannen, die van 636-782
het Evangelie in China gepredikt hebben. De echtheid van dit document is
echter zeer twijfelachtig .
In N u b i ë werd ook het Evangelie gebracht van Egypte uit . In 550
wendde zich de presbyter J u 1 i a n u s, een monophysiet uit Alexandrië,
tot keizerin T h e o d o r a met het verzoek, of hij aan de Nubiërs het
Evangelie mocht brengen en of zij den keizer wilde overreden, om hem
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bescherming te bieden . J u s t i n i a n u s vond het plan zeer schoon, maar
hij wenschte niet, dat de Monophysieten dit werk zouden volvoeren .
De katholieke bisschoppen in Egypte moesten het doen . Om de Nubiërs
voor het Evangelie te winnen, zond hij een gezantschap met geschenken
naar den koning van Nubië . De stadhouder van Thebe, door de keizerin
omgekocht, wist echter dit gezantschap op te houden en liet toe, dat de
monophysitische presbyter Julianus en diens helpers met vele rijke geschenken tot den koning van Nubië gingen . Julianus vond een goede
ontvangst en vele grooten van het rijk hadden zich reeds voorbereid om
den doop te ontvangen, toen het keizerlijk gezantschap aankwam, maar
de keizerlijke gezanten werden als vertegenwoordigers van een kettersch
geloof behandeld. Julianus had dus vasten grond onder de voeten gekregen . Hij bleef twee jaren in Nubië en de Nubische kerk stelde zich
onder den monophysitischen bisschop van P h i 1 a e .
Er was dus nog wel uitbreiding in de Oosterscha
kerk, maar deze uitbreiding kon niet opwegen tegen het
ontzettende verlies, dat de I s 1 a m aan de Oosterscha kerk toebracht .
Door den Islam ontving deze kerk den doodsteek . Gelijk een lavastroom,
die alles vernielt, stortten zich de Mohammedaansche benden over Azië
en Africa . In plaats van de Grieksche beschaving trad de Arabische .
Door de nuchtere scherpzinnigheid, welke zich openbaarde in de beoefening der wis- en natuurkunde en tevens door de wilde fantasie der
Oosterscha volken werd deze Arabische beschaving met een schitterende
stralenkrans omgeven en legde beslag op heel het leven in het Oosten .
Beperking .

§ 3.

De Islam.

In het jaar 610 trad in Arabië een man op, die een
. nieuwen godsdienst trachtte te stichten, n .m . A b u 1 K as e m M o h a m m e d . Deze man, begaafd met een rijke fantasie en groote
wilskracht werd de profeet van Arabië . Hij hervormde den inheemschen
godsdienst en wist dien tot een hoogar peil te verheffen . Zoo ontstond
een nieuwe godsdienst, waarin ook enkele Joodsche en Christelijke elementen waren opgenomen . Mohammed meende door den engel Gabriel geroepen te zijn tot zijn profetisch werk . Toen hij optrad, won hij eerst
bI0 ammed
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zijn naaste familie voor zijne leer. Zijn streven naar grooter aanhang
stuitte echter af op den onwil der Koreischieten, wier bespotting hij zich
op den hals haalde . Toen deze besloten den profeet te dooden en zijn
woning omsingelden, vluchtte hij uit Mekka naar J a t h r e b, sinds dien
tijd Medina e 1 N a b i, d .i . stad van den profeet, genoemd. Dit is de
H e d s c h r a of vlucht van den profeet (16 Juli 622) . In Medina vond
zijn leer ingang . In 630 keerde hij zich tegen zijn vaderstad Mekka, veroverde haar en maakte de heidensche K a a b a tot hoofdtempel van zijn
godsdienst . Nadat hij, hoofdzakelijk door middel van het zwaard, geheel
Arabië overwonnen had, begon de zegetocht door het Oosten . Achtereenvolgens werden door zijn aanhangers veroverd S y r i ë in 639, p a l e stina en Egypte in 640, Perzië in 651, Noord-Africa in 707 en
S p a n j e in 711 . Tweemaal beproefden de Mohammedanen Constantie op e l in te nemen (676-696 en 717-718) maar zonder gunstig gevolg
en in 732 belette Karel Martel ze bij P o i t i e r s het verder doordringen
in het Westen .
De godsdienst van Mohammed draagt den naam Islam
(de onbepaalde wijs van een werkwoord, dat zich overgeven" beteekent) . De belijders van dezen godsdienst heeten Most e m e n (het tegenwoordig deelwoord van hetzelfde werkwoord) . De
zoogenaamde vijf grondpilaren, waarop deze godsdienst rust, zijn : 1° de
g e l o o f s b e l ij d e ni s (daar is geen God behalve Allah en Mohammed
is zijn profeet) ; 2° het gebed ; 3° de aalmoezen ; 4° het vasten ;
5 0 eene bedevaart naar Mekka .
Het lot van elk mensch is in Gods eeuwig raadsbesluit onveranderlijk
vastgesteld . Deze praedestinatieleer is fatalistisch . Ze neemt de middelen
niet op in het besluit . Mozes en Christus zijn goddelijke gezanten geweest, doch Mohammed, de laatste en grootste profeet, heeft de door
de Joden en Christenen vervalschte leer tot hare oorspronkelijke reinheid
teruggebracht. Eene leer der verlossing kent Mohammed niet . Hij verbindt de zaligheid aan de goede werken . De hemel wordt op de meest
zinnelijke wijze voorgesteld . Niet de volmaakte gemeenschap met God,
als het hoogste goed, maar de vervulling van menschelijke begeerten is
ideaal . De hel met hare straffen wordt met de schrilste kleuren geteekend .
De Grieken en Romeinen hadden eens beproefd den gevallen mensch
Leer.
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langs den weg van wetenschap en kunst te brengen tot het waarachtig
geluk, Mohammed beproefde het langs den weg van fatalisme en wilden
godsdienstijver .
Al de leerstukken zijn door A b o e B e k r, den opvolger van Mohammed, bijeengebracht in den K o r a n (hetwelk eigenlijk „lezen" beteekent) .
Deze bestaat uit 114 suren of hoofdstukken . Naast den Koran bestaat
ook de S o n n a h, welke de overlevering bevat van het doen en laten
van den grooten profeet .
De kerk in het Oosten ontving door het veldwinner
van den Islam geweldige slagen en werd met geheelen
ondergang bedreigd . De patriarchaten te Alexandrië,
Antiochië en Jeruzalem konden zich ter nauwernood staande houden .
De Christenen werden wel door de Mohammedanen geduld tegen betaling van een hoofdgeld, maar de door allerhande godsdienstige twisten
verscheurde Oosterscha kerk geraakte door het moedig optreden van het
jeugdige en krachtige Mohammedanisme in diep verval . Vele Christenen
in naam gingen, door menschenvrees gedreven, tot den Islam over, anderen
Invloed op de
kerk,

werden bekoord door het starre monotheisme en nog anderen werden

aangetrokken door stoffelijk voordealer . De kracht van den Islam school
in zijn oppervlakkig monotheisme, waardoor positie gekozen werd
tegenover het Heidendom ; in zijn z i n n e l ij k k a r a k t e r, waardoor
tegemoet gekomen werd aan aardscha begeerten en in zijn fatalistische levensbeschouwing, welke tot buitengewoner ijver opzweepte,
waardoor de lauwheid van de kerk duidelijk aan het licht trad .

§ 4 . De monotheletische strijd .
De Oosterscha kerk was en bleef een vruchtbaar gebied
voor godsdienstige twisten . Op het vijfde oecumenisc he
concilie (I . 124) waren de Monophysieten veroordeeld .
concilie
De aanhangers van de leer, dat Jezus slechts ééne natuur heeft, konden
zich echter met de uitspraken van dit concilie niet vereenigen . Toen
keizer H e r a c 1 i u s (610-641) de regeering in handen had, trachtte hij
de bestaande oneenigheden weg te nemen en de talrijke Monophysieten
te winnen door eene formule te ontwerpen, welke aldus luidde, dat
Oorsprong
van den
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Christus door ééne godmenschelijke wilsuiting (w &Eav~pe
év~pyEía) zijn verlossingswerk volbracht had . Verscheidene katholieke
bisschoppen vonden in die uitspraak niets gevaarlijks en gebruikten de
formule . De patriarchen Sergius van Constantinopel en Cyrus van
Alexandrië namen haar ook over . Zelfs H o n o r i u s van Rome werd
gewonnen voor de formule. Maar de monnik S o p h r o n i u s, die in
634 patriarch van Jeruzalem werd, trad als bestrijder op, omdat de
formule naar het Monophysitisme terugvoerde . Toen in 637 Jeruzalem
door de Mohammedanen werd ingenomen, verdween Sophronius van
de kampplaats.
In 638 vaardigde de keizer een edict uit, E k t h e s i s geÉvepyEía hetwelk
ergernis gewekt had, door zou vervangen worden .
Nu echter veroordeelde een synode te Rome het Monotheletisme en
tegelijkertijd trad de monnik M a x i m u s als verdediger der rechtzinnige
leer op . Rome werd het bolwerk der rechtzinnigheid . Paus T h e o d o rus,
door de Africaners, die tegen de Monotheleten waren, en die zelfs de
gemeenschap met Constantinopel hadden verbroken, daartoe genoopt,
sprak den ban uit over P a u 1 u s, den patriarch van Constantinopel (646) .
Nu meende keizer C o n s t a n s II (642-668) tusschenbeiden te moeten
komen . Hij hief de E k t h e s i s op en gaf daarvoor in de plaats den T y p o s
648, een edict, dat van één noch twee willen sprak en dus terug wilde
gaan tot bij den aanvang van den monotheletischen strijd . Paus
M a r t i n u s I meende nu het oogenblik gekomen, om aan het Oosten
zijn minderheid te laten gevoelen. Hij veroordeelde op de eerste
1 a t e r a a n s che S y n o d e t e R o m e 649 de Ekthesis zoowel als den
Typos. Om deze daad werd hij afgezet en hij stierf in ballingschap (655) .
Pogingen
noemd, waarin bepaald werd, dat het woord
tot verzoening .

Eindelijk besloot Constantinus Pogonatus (668
Beëindiging
685) een algemeen concilie bijeen te roepen te Constantinopel
gevan den strijd.

(680) . De keizer praesideerde zelf . Dit concilie wordt
noemd het eerste trullaansche concilie . (ConciliumTrullanuml) .
Het heet zoo, omdat het werd gehouden in de zaal van het keizers genoemd werd. Paus Agatho had
lijk paleis, die t r u 11 u s (rpoiAAo)
een voor-synode gehouden te Rome, waar besloten werd, dat men
geen jota van de besluiten van het eerste lateraansche concillie liet
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vallen . Met deze boodschap gingen de gezanten van den paus naar
Constantinopel en, gelijk Leo I te Chalcedon zegevierde, toen het ging
over de twee naturen in Christus, zoo zegevierde Agatho op het concilie
te Constantinopel . Het concilie stelde de leer der twee willen vast . Dat
was echter niet genoeg . Paus Honorius, die al geruimen tijd geleden
gestorven was, had gedurende zijn leven het Monotheletisme gehuldigd
en dat was een smaad, het rechtzinnige Rome aangedaan . Vandaar dat
men wist te bewerken, dat Honorius na zijn dood nog veroordeeld werd .
De uitspraak van het concilie luidde, dat behalve de Monotheleten, „ook
uit de kerk uitgesloten en verdoemd zou worden de vroegere paus
Honorius", omdat in een brief aan Sergius gevonden was, dat hij diens
goddelooze leer aanhing.
Paus Leo II, opvolger van Agatho, bevestigde aan den keizer in een geschrift de besluiten van het concilie en de veroordeeling van Honorius, „qui
profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est", d . i . die door
goddeloos verraad beproefd heeft het onbevlekte geloof te veranderen .
Hiermede was de strijd over de twee willen in Christus geëindigd .
De leer van Chalcedon was opnieuw bevestigd en door den drang der
omstandigheden uitgebreid .

Het Monotheletisme leefde voort onder de M a r o n i eten,
Voortleven
die een afzonderlijke kerkgemeenschap stichtten (ecclesia
van het 1t~Io•
Maronitarum) . Deze woonden op het gebergte Libanon en
notheletisme.

i n de dalen . Oorspronkelijk waren de aanhangers Syriërs .
Vandaar dat hun liturgie in het Syrisch is opgesteld . De naam Maronieten
is afkomstig van M a r o, die omstreeks het jaar 400 geleefd heeft en
die door de Maronieten als een voortreffelijke heilige beschouwd werd .
Van dezen Maro moet onderscheiden worden J o h a n n e s M a r o, die in
Antiochië geboren was, en die als monnik en priester in het klooster
der Maronieten grooten invloed heeft uitgeoefend . De Maronieten zijn
in het jaar 1182 tot de Roomsch-Katholieke kerk teruggekeerd .

§ 5 . Het tweede trullaansche concilie .
De invloed van Rome op het concilie van Constantinopel was diep
gevoeld, maar, hoewel het Oosten onmachtig geweest was dien invloed
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te keerera, werd de begeerte meer en meer wakker, om desnoods tegen0 v e r Rome zich uit te spreken over kerkelijke zaken . Duidelijk werd
deze begeerte openbaar door het houden van het t w e e d e t r u 11 a a nsche concilie (concilium quinisextum) . Het wordt concilium
quinisextum genoemd, omdat het in het Oosten beschouwd werd als eene
aanvulling van het 5e en 6e oecumenische concilie . Men behandelde op
dit concilie geen bepaalde leerstukken, het was meer over de k e r kregeering en over de inrichting van den eeredienst, dat men
zich wilde uitspreken . De Crieksche bisschoppen hadden het bepaalde
voornemen, om op dit concilie den patriarch van Rome te vernederen .
Omdat het een oecumenisch concilie was, waren ook de pauselijke
legaten (apocrisariër) uitgenoodigd . Deze verschenen dan ook, maar
zonder eenige opdracht of instructie van den paus . Het concilie nam
verschillende besluiten . Zes daarvan waren rechtstreeks tegen Rome
gericht .
1 0 nam het concilie 85 canones apostolorum aan, terwijl Dionysius
van Rome uitdrukkelijk verklaard had, dat hij slechts 50 canones voor
bindend hield (canones, qui dicuntur apostolorum),
2 0 werd de Roomsche gewoonte, om presbyters en diakenen het coelibaat op te leggen als plicht, voor onbijbelsch verklaard .
3° werd het vasten op Zaterdag in de quadrigesima verboden .
4 0 werd de 28Ste canon van het concilie van Chalcedon, waarin
bepaald was, dat de patriarch van Constantinopel gelijke rechten
en gelijk gezag zou hebben als de patriarch van Rome, opnieuw bevestigd .
5 0 werd het eten van bloed en van het verstikte, dat Rome toestond,
verboden .
6° werd de voorstelling van Christus onder de gedaante van een lam
afgekeurd.
De pauselijke legaten onderteekenden deze besluiten wel, maar paus
Sergius I weigerde ze te erkennen en verbood de publicatie in de
Westerscha Kerken . Het Oosten had gezegevierd over het Westen . Het
beschouwde de uitspraken van dit concilie als canones van het zesde
oecumenische concilie, maar het Westen bleef de wettigheid van het
concilie loochenen .

Kerkgesch. II

2
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§ 6. De beeldenstrijd .
De vereering der beelden had in het Oosten bedenkelijke

Oorsprong
afmetingen aangenomen . Men ging zoover, dat men de
van den strijd .

kleuren van de beelden afschrapte en die met den avondmaalswijn vermengde, of het brood van het avondmaal eerst op een
beeld legde om vandaar het lichaam des Heeren te ontvangen . (Brief
van Michaël Balbus.)
L e o III d e I s a u r i ë r (717-741), een der krachtigste keizers in
Byzantium, begon een heftigen strijd tegen deze onbijbelsche beeldenvereering . Vooral, nadat hij een stormaanval van de Mohammedanen op
Constantinopel zegevierend afgeslagen had (718), achtte hij het zijn duren
plicht om reformatorisch op te treden . Die beeldenvereering stond immers
de bekeering der Mohammedanen, aartsvijanden van beelden in den
godsdienst, in den weg . In 726 vaardigde hij een edict uit, waarbij bepaald werd, dat sommige beelden in de kerk honger geplaatst moesten
worden, om het kussen der beelden tegen te gaan, maar tevens werden
bij dit edict vele beelden voor goed uit de kerken verwijderd . De pogingen
tot reformatie, welke de krachtige keizer ondernam, leden niet alleen
schipbreuk op den onwil van den 90-jarigen patriarch van Constantinopel
G e r m a n u s, maar evenzeer op de tegenwerking van de m o n n i ken
en het volk. De groote dogmaticus Johannes Damascenus, die
in Palestina onder de bescherming der Mohammedanen zich veilig achtte,
deed drie geschriften het licht zien, waarin de vereering der beelden
verdedigd werd .
Een zekere C o s m a s maakte van een volksoproer op

Verloop,
de Cycladische eilanden gebruik, om zich tot keizer te
van den strijd.

laten uitroepen tegenover Leo, die om zijne
zijne bestrijding
b'
van de beelden de gunst des volks had verloren . Hij trok met een vloot
op naar Constantinopel, maar de krachtige Leo overwon hem en liet
hem terechtstellen . Nu gebood de keizer, dat alle beelden uit de kerken
zouden verwijderd worden (730) . Een ware beeldenstorm was hiervan
het gevolg. De krachtige hand des keizers vermocht echter in Italië niets
uit te richten . Paus Gregorius II behandelde in zijne brieven den keizer
als een schoolknaap . Diens opvolger Gregorius III sprak zelfs in 731 den
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ban uit over alle vijanden van de beelden . De keizer zond een vloot
naar Rome, maar een stormwind vernielde deze . Leo onttrok nu aan den
pauselijken stoel alle inkomsten uit beneden-Italië .
Leo's zoon en opvolger C o n s t a n t i n u s V, door de monniken versierd met de scheldnamen C o p r o n y m u s en K a b a 11 i n u s (de laatste
naam zag op zijne liefhebberij voor paarden) was een nog krachtiger
figuur dan zijn vader . De vereering der beelden, die bij hem voor heidensch gold, ging hij nog heftiger tekeer dan deze . Omdat de onrust
onder het volk nog steeds toenam, riep hij een oecumenisch concilie
bijeen, dat zijn inzicht over de beeldenvereering moest sanctioneeren .
Het werd gehouden te C o n s t a n t i n o p e l in 754 . Rome zond geen
legaten, Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem konden zich niet laten vertegenwoordigen van wege de Mohammedaansche onderdrukking . Constantinopel had juist geen patriarch . 338 bisschoppen, allen op de hand
des keizers, deden de zaken af . Het concilie veroordeelde alle beeldenvereering. Een beeld van Christus mocht niet gemaakt worden, want het
avondmaal was het eenige beeld van den Verlosser . Zonder eenige verschooning werden de besluiten uitgevoerd . Zelfs in de huizen werd geen
heiligenbeeld meer geduld . Het ontbrak bij de handhaving van de besluiten van het concilie niet aan daden van geweld .
Constantinus' zoon L e o IV, C h a z a r u s deelde wel het gevoelen zijns
vaders tegen de beelden, maar hij bezat niet diens energie . Zijne vrouw
I r e n e was eene vriendin der beelden . Toen de keizer dit bemerkte,
wilde hij krachtig optreden, maar zijn verdachte plotselinge dood verhinderde dit . Zijn zoon Constantinus VI was nog onmondig. Van deze
omstandigheid maakte Irene gebruik, om ten gunste van de beeldenvereering werkzaam te zijn . Zij riep een oecumenisch concilie bijeen
in 786 te Constantinopel, waar ook paus Hadrianus I legaten zond, maar
de keizerlijke lijfwacht bestormde de vergaderzaal en dreef de afgevaardigden uiteen . Nu riep Irene het zevende oecumenische concilie
bijeen te Nicea (787) . De laatste zitting werd te Constantinopel gehouden,
omdat de keizerlijke lijfwacht ontwapend was . Dit concilie verklaarde
alle besluiten van het concilie te Constantinopel (754) voor onwettig en
sanctioneerde de beeldenvereering . Het buigen en knielen voor de beelden (~rSo~YVVr~~cS) werd goedgekeurd, maar mocht niet verward worden
met de aanbidding ()c(TpeIG), welke men Gode alleen schuldig is .
Toen Constantinus VI mondig was geworden (790) liet zijne moeder

20
door eene samenzwering hem binden, en in de gevangenis werpen,
maar in 802 werd zij zelve verjaagd en zij stierf in ballingschap (804) .
De volgende keizers waren gunstig gestemd voor den
beeldendienst, maar de zege week van hun banieren . Er
moest weder reactie komen en zij kwam . Le o V, d e
A r m e n i ë r, een verklaard tegenstander van de beeldenvereering werd
door het leger, dat altoos de beelden vijandig geweest was, tot keizer
uitgeroepen . Hij zelf was bezonnen, maar zijn soldaten wisten zich niet
te beheerschen en bestormden de kerken weder . Nu trad T h e o d o rus
S t u d i t a, abt van het klooster Studion, een man van erkende vroomheid voor de beeldenvereering in het krijt . Hij verdedigde haar met
ongemeene scherpzinnigheid . De opvolger van Leo, Michael Balbus,
stond de vereering van beelden in de huizen weder toe . Zijn zoon
T h e 0 f i l u s was echter een woedende vijand, maar diens gemalin
T h e o d o r a, die na zijn dood als voogdes optrad, riep een S y n o d e
t e C o n s t a n t i n 0 p e 1 b ij e e n i n 843, waar de beeldenvereering werd
goedgekeurd . Sinds dien tijd was alle oppositie in de Oosterscha kerk
Einde
van den strijd,

gebroken . De Staat had tegenover de kerk gestaan, maar, toen de regee-

ring zich wijzigde, was het pleit in de kerk spoedig beslist . Het besluit
der Synode (19 Febr . 843) werd ongemeen toegejuicht en de dag, waarop
het genomen was, heette van nu aan de f e e s 1 d a g d e r o r t h o d o x i e .

§ 7. Nieuwe uitbreiding.
In Azië en Africa was de Oosterscha kerk door het optreden van den
Islam sterk achteruitgegaan . Hare kracht was daar gebroken . In de 9e en
10e eeuw trachtte zij haar terrein in het N .-Oosten uit te breiden onder
de Slavische volken . Meer door het voorbeeld van de ijverige kerk in het
westen dan door inwendigen drang begon zij beslag te leggen op het
leven der Slaven . De Slavische volken waren korten tijd na Justinianus'
dood de Grieksche landen reeds beginnen te overstroomen . De oude
Grieksche nationaliteit werd bijna geheel uitgeroeid. Slechts op de Grieksche
eilanden hield zij zich nog staande . Toch bezat de kerk in het Oosten,
hoe ook verzwakt, nog kracht genoeg om zich op die volken te werpen
en ze te winnen voor het Christendom, hoewel deze winst meer was een
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brengen onder den kouden adem der Oosterscha vormen dan het brengen
van een levenwekkend beginsel .
De Bulgaren waren een oorspronkelijk Finsch volk, maar
door
vermenging met Slavische stammen ontstond een
nieuw Slavisch volk, dat een groot en machtig rijk stichtte voornamelijk in
T h r a c i ë . Door Grieksche gevangenen hadden zij reeds eenige kennis van
het Christendom ontvangen, maar deze eerste kiemen werden met geweld
gedood. Dit duurde, totdat de Czaar der Bulgaren, B o g o r i s (Boris) tot
de overtuiging kwam, dat het voor den staatkundigen toestand van zijn
rijk noodig was, om door aanneming van het Christendom zich een veilige
plaats te verzekeren tusschen de Westerscha heerschappij en de Oosterscha .
In 864 liet hij zich te Constantinopel doopen, en hij nam zelfs den naam
aan van zijn doopvader, Keizer M i c h a e 1 I I . Nu dwong hij zijn onderdanen met geweld der wapenen het Christendom aan te nemen. In 866
vond hij het reeds meer geraden zich bij de westerscha kerk aan te
sluiten . Op zijn verzoek zond Paus Nicolaas I bisschoppen naar Bulgarije,
om de kerk aldaar op Roomsch-Katholieke wijze te institueeren . Het gelukte de Byzantijnsche diplomatie de Bulgaren weder van het Westen
afvallig te doen worden en op het oecumenische concilie te Constantinopel
869 lieten de Bulgaarsche gezanten zich gezeggen, dat de Bulgaarsche
kerk naar goddelijk en menschelijk recht tot het Byzantijnsche patriarchaat
behoorde . Of tot de bekeering van Bogoris de bekende apostelen der
Slaven, Cyrillus en Methodius hebben medegewerkt (de overlevering zegt,
dat eene zuster van Bogoris te Constantinopel gedoopt werd en dat zij
met behulp van Methodius haar broeder trachtte te winnen) is niet zeker .
Bulgaren.
aren.

In den tijd van P h o t i u s 860 verscheen het volk der
(i-a
~~vo5 To ;capo ;,uevov Pws) op een rooftocht voor
Constantinopel . Hoogstwaarschijnlijk waren zij van oorsprong Noormannen,
die zich met Slavische stammen vereenigd hadden . Men beproefde ze tot
het Christendom te bekeeren . In de dagen van I g o r (912-945), een nog
heidensch vorst, moet reeds een kathedraal te Kiew bestaan hebben . De
weduwe van dezen vorst, 01 g a, liet zich in 957, toen zij te Constantinopel
was, doopen . Olga vermocht echter niet haar volk voor het Christendom
te winnen . Haar zoon S w a t o s 1 a w weigerde eveneens haar te volgen
op den pas ingeslagen weg . Olga wendde zich tot Keizer Otto I met het
Russen,

Russen
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verzoek, dat hij zich het lot der Russen aan zou trekken . Zoodoende
is onder dit volk' ook van het Westen uit gearbeid . A d a 1 b e r t van Trier,
later aartsbisschop van Maagdenburg, beproefde de Russen te bereiken,
maar, daar zijn rietgezellen onderweg allen omgebracht werden, moest
hij onverrichter zake terugkeeren . Eerst de kleinzoon van Olga, W l a d i m i r
de G r o o t e (980-1005), maakte aan den tegenstand een einde en deed
het Christendom triomfeeren . Toen Wladimir de oude stad Cherson veroverde, huwde hij de zuster van keizer Basilius, Anna geheeten, (988),
maar de keizer had als conditie gesteld, dat Wladimir den Christelijken
doop zou ontvangen . Dit geschiedde en nu keerde Wladimir, begeleid
door priesters en beladen met reliquieën, naar Kiew terug . Hij liet het
afgodsbeeld, dat daar vereerd werd, in den Dnieper werpen, en beval aan
zijn onderdanen, dat zij allen den Christelijken godsdienst zouden aannemen . Onder zijn opvolger J a r o s 1 a w begon het Christendom zijn
invloed te openbaren ook op het gebied van het recht . Kiew werd het
middelpunt van de Russische kerk en de daar wonende metropolitaan
stond onder den patriarch van Constantinopel . Na den dood van den
eersten metropolitaan Theopempt (1047) bleef de stoel vier jaar onbezet
en toen liet Jaroslaw door de Russische bisschoppen een geboren Rus
kiezen, den monnik H i 1 a r i o n, die de stichter geworden is van het
klooster P e t s c h e r a te Kiew . Dit klooster werd de geboortegrond van
kerkelijke vorming en kerkelijke litteratuur. Hier werkte de eerste Russische
chronist N e s t o r.

§ 8. Inwendige toestanden .
De heftige kerkelijke twisten, waarin het hof zich altoos
moeide, hadden aan de eene zijde de blinde partijzucht
aangewakkerd en anderzijds karakterloosheid in de hand gewerkt . De
geestelijkheid muntte noch door kennis noch door godsvrucht uit . Op
het gebied der godgeleerdheid leefde men van de schatten, die de vaderen
verzameld hadden, maar men miste de kracht en den lust om zelve in
de goudmijn van Gods Woord te delven . En op het terrein van het
Christelijk leven kwam de armoede nog meer aan het licht . De hebzucht
van de bisschoppen was zoo groot, dat de kerkvergadering te Nicea (787)
moest verbieden, dat de ambten voor geld (simonie) gekocht werden .
Geestelï kbe •d.
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Ook moest uitdrukkelijk gewaarschuwd worden tegen het verkwisten van
kerkelijke goederen . De lagere geestelijkheid zocht met voorliefde de
hoofdstad des rijks op, om daar in de huizen der grooten kerkelijke
diensten te verrichten . Dit werd toegestaan, als de bisschop het goedkeurde, maar daaraan stoorden velen zich niet en de geestelijken werden
langzamerhand h u i s b e z o r g e r s (majores domus) . Ook daartegen verklaarde zich de kerkvergadering van Nicea (787) . Nog erger was het
met die geestelijken, die, omdat hun inkomsten gering waren, zich met
allerlei bedrijven inlieten . Op het 2e trullaansche concilie werd bepaald,
dat geen geestelijke een herberg mocht hebben, goed mocht leenen op
rente, of met de Joden handel mocht drijven . De geestelijken mochten
ook niet deelnemen aan de wedrennen met paarden, destijds zeer geliefd,
ze mochten geen schouwburgen bezoeken en op de bruiloften niet blijven,
wanneer het spel een aanvang nam . Al deze bepalingen doen ons zien, dat
de geestelijkheid, zoowel in haar hoogere als in haar lagere orden dreigde
een wereldsch karakter aan te nemen . C a e s a r o p a p i e 1 e i d t i m m e r
tot saecularisatie van de kerk, en deze bereikte in de Oosterscha
kerk haar toppunt. Sinds Justinianus gold de keizer tevens voor priester.
Hij werd tot het priesterambt zelfs gewijd en droeg den titel van
„heilige" (yeo) . De synode van 536 bepaalde, dat „tegen den wil des
keizers in de kerk niets mocht geschieden ." willekeurig grepen de keizers
bij de verkiezing van ambtsdragers in . Patriarchen werden benoemd en
afgezet naar keizerlijk welgevallen. De monniken en het volk vormden
de eenige macht, waar de keizer, hoewel tegen zijn zin, mede moest rekenen .

&s

De eeredienst in de Oosterscha kerk leed aan groote
v o r m e l ij k h e i d . Er werd een neiging openbaar, om alles,
tot in het geringste, vast te stellen . Voor de spontane uiting van het
leven bleef geen plaats meer open . Het was gebod op gebod en regel
op regel . Niet alleen werd aan de priesters voorgeschreven, hoe zij te
handelen hadden in hun dienstwerk, maar zelfs aan de leeken werd
voorgehouden, hoe zij bijv . hunne handen moesten houden bij het ontvangen van het avondmaal . De vereering der beelden werd eerst wel
tegengegaan, maar kwam later meer en meer op den voorgrond te staan .
Een bijzondere ijver werd geopenbaard voor de reliquieën, die bij den
beeldenstorm niet bijzonder de aandacht der beeldenbestrijders hadden
getrokken . Op het concilie van Nicea (789) werden zelfs bisschoppen,
Eerediensí.

24
die eene kerk zonder reliquieën durfden wijden, met afzetting bedreigd .
De terugvoering van het kruishout, dat door de Perzen geroofd was,
gaf den stoot tot het houden van een feestdag van de kruisverhooging.
Ook de heiligenvereering nam toe . Vooral Maria werd met een kring
van sagen omgeven, die haar hoogtepunt vonden in de sage van hare
hemelvaart.
De ware vroomheid openbaarde zich in het Oosten nog
het meest in de kloosters, hoewel ook daar allerlei misbruiken binnenslopen . Men vond in de kloosters nog eerbiedwaardige
figuren, die door hun zelfverloochenend leven eerbied afdwongen en die
door hun vrome contemplatie aantrokken . Over 't algemeen stonden de
bisschoppen, die veelal uit de kloosters kwamen, met deze op een goeden
voet ; maar de kloosters zochten menigmaal aan de jurisdictie van de
bisschoppen te ontkortien, om onmiddellijk onder den p a t r i a r c h te staan .
De patriarch G e r m a n u s bepaalde, dat alle kerken en kloosters, die
o'
onder zijn patriarchaat stonden, een patriarchaal houten kruis (rcpo'z-vjyIov
9caTpcapXtYóv) achter het altaar moesten hebben . In alle kerken en kloosters,
waar dit patriarchale kruis stond, hadden de bisschoppen der dioscese
niet de geringste zeggenschap, en daar werd in de liturgie ook alleen
met den patriarch gerekend . De bisschop kreeg echter nog wel zijne
inkomsten van al die kloosters, die onder een patriarchaal klooster
stonden, maar zelve het patriarchale kruis misten . De m e t r o p o l i t a n e n
zochten langzamerhand ook door oprichten van een kruis macht over
de kloosters te krijgen .
Gemengde kloosters bleven volgens den regel van Basilius voortbestaan . Nieuwe kloosters van dien aard mochten niet meer gesticht
worden . Wanneer geheele huisgezinnen het kloosterleven begeerden,
moesten de mannen in een mannenklooster, de vrouwen in een vrouwenklooster gaan .
Kloosters.

§ 9. Voormannen op het gebied van de theologie
en het monnikenwezen .
Hoewel de Oosterscha kerk, door haar formalisme eenerzijds en haar
wereldsch karakter anderzijds, steeds minder het beeld van de ware
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kerk van Christus vertoonde, waren er toch in dit tijdvak mannen, die,
zoowel op het gebied der godgeleerdheid, als op dat van het monnikenwezen, eene voorname plaats hebben bekleed .
In de dagen van den monotheletischen strijd trad op den
Maaimus
voorgrond
a x eene
i m u aanzienlijke
s, c o n f e sfamilie
s o r, geboren in 580 te ConConfessor . stantinopelM uit
. Hij was langen tijd
geheimschrijver van Keizer Heraclius, maar in 630 trok hij zich uit het openbare leven terug en ging in het klooster te Chrysopolis, waar hij spoedig tot
de waardigheid van abt verheven werd . Hij was een man, die te midden van
zijne karakterlooze tijdgenooten den moed zijner overtuiging op treffende
wijze openbaarde. Van Chrysopolis ging hij naar Noord-Africa, waar hij in
den monotheletischen strijd gewikkeld werd. Als theoloog had hij zich aangesloten bij de drie groote Cappadociërs, maar ook bij Dionysius Areopagita .
Hij bracht echter de beginselen van Dionysius in kerkelijke banen . Men vindt
bij hem dialectische scherpzinnigheid verbonden met mystieke elementen .
Talrijk zijn zijne geschriften. Meerendeels zijn het strijdschriften tegen de
Monophysieten en Monotheleten .
In den veelbewogen tijd, toen men heftig twistte over de
Johannes vereering der beelden, trad J o h a n n e s D a m a s c e n u s op .
Damascenus, Hij werd te Damascus geboren in het begin van de 8e eeuw
.
Zijn vader Sergius was een Christelijk beambte van den khalief Abdelmalek .
Oorspronkelijk droeg hij den naam M a n s u r, d . i . de verloste . Johannes
schijnt ook in dienst van den khalief gestaan te hebben . Zijne wetenschappelijke vorming moet hij ontvangen hebben van den Siciliaanschen monnik
Kosmas . Hij verliet zijn wereldlijke loopbaan en ging in het klooster van den
heiligen Sabas bij Jeruzalem . Van hier uit streed hij in geschriften tegen de
beeldenstormers. Persoonlijk is hij ook in Constantinopel geweest, om zijn
stem te laten hooren ter verdediging der beeldenvereering . Op het concilie
te Constantinopel 754 (waarschijnlijk was hij toen reeds gestorven) spraken
de beeldenbestrijders over hem den vloek uit . De beeldenvereerders achtten
hem echter zeer hoog en de Grieksch-orthodoxe kerk beschouwt Johannes
Damascenus nog altoos als haar laatsten kerkvader . Johannes was dogmaticus .
Hij heeft een werk geschreven, een uitlegging van het orthodoxe geloot
(Ëx3oocs zijg oaó ov rirzswc) dat als de eerste dogmatiek genoemd wordt .
Hij had niets oorspronkelijke, maar hij heeft getracht de leer der orthodoxe
vaderen in systeem te brengen . Ook hij leefde evenals de geheele Oostersche
kerk uit den schat, welken het verleden aanbood .
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Op het gebied van het monnikenwezen is T h e o d o r u s
S t u d i t a een schitterende figuur . Hij werd in het jaar 759
te Constantinopel uit voorname ouders geboren . De abt van
het klooster Sakkodion haalde hem in 781 over om met zijne gansche familie
(ouders, broeders en eene zuster) zich aan het kloosterleven te wijden.
Theodorus gaf zich voor dit leven geheel en al. Door den patriarch Tarasius
werd hij tot priester gewijd en na den dood van den abt van het klooster Sakkodion, werd hij diens opvolger . Hij had grootar invloed . Omdat Constantijn
(zoon van Irene) zich had laten scheiden van zijn eerste vrouw en een tweede
huwelijk had gesloten, verklaarde Theodorus hem voor uitgesloten uit de
kerk . De keizer zocht hem op allerlei manieren voor zich te winnen, maar
dit gelukte niet, en toen maakte deze gebruik van zijne macht, liet Theodorus
met elf vrienden geeselen en in Thessalonika gevangen zetten . Nadat Irene
haar zoon Constantijn had laten dooden, overlaadde zij Theodorus met eerbewijzen en gaf hem het aanzienlijke klooster S t u d i o n in Constantinopel,
dat zeer beroemd werd . Eene schare van monniken, wel 1000 in aantal, wist
den indrukwekkender man de hand boven het hoofd te houden . Na den val
van Irene geraakte hij weder in strijd met keizer Nicephorus, ook over een
tweede huwelijk, en met zijn monniken werd hij toen gevangen gezet . Ook
Leo de Armeniër vervolgde hem . Michael Balbus (§ 11) gaf hem de vrijheid
weder, maar, toen Theodorus van oproer verdacht werd, vluchtte hij naar het
eiland Tryphon, waar hij in 862 stierf . 1-lij liet vele geschriften na, die betrekking hadden op den beeldenstrijd alsmede korte predicatiën, die toen in
de Oosterscha kerk veelvuldig gelezen werden.
Theodorus
Studita .

In den tijd der Macedoniërs (867 1057) trad P h o t i u s
op als een ster aan den donkeren hemel . Van zijne geschriften
moet vooral genoemd worden zijne „B i b 1 i o t h e c a" . Daarin worden uittreksels gegeven uit 280 Christelijke en heidensche schrijvers . Hij heeft verschillende boeken geschreven tegen de Westerscha theologen, die hij niet
hoog stelde en tegen de Paulicianen (§ 10) . In den strijd tusschen het Oosten
en het Westen heeft Photius een zeer belangrijk aandeel gehad (§ 11) .
Photius .

§ 10 .

Paulicianen .

Evenals vroeger in de kerk het oude Heidendom zijn
invloed had laten gelden, zoo geschiedde ook nu . Het
heidensche dualisme kwam weder te voorschijn bij de P a u 1 i c i a n en .
Deze secte toonde een karakter, dat zich vijandig tegen de kerk openAfkomst.
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baarde . De aanhangers noemden zichzelven C h r i s t e n e n, en de leden
van de katholieke kerk Ro m ei n en . Tijdgenooten hebben beweerd dat
zij afstamden van de M a n i c h e e ë n (eene Manicheesche vrouw
Kallinike en hare twee zonen Paulus en Johannes) maar de
Paulicianen ontkenden dit verband ten stelligste . Het is veel waarschijnlijker, dat zij oorspronkelijk met M a r c i o n s (~ I . 45) gemeenten
in verband stonden . Langen tijd heeft Marcions leer zich staande weten
te houden in het Oosten. Historisch zeker is, dat C o n s t a n t i n u s van
M a n a m a t is, die zich zalven den bijnaam S y l v a n u s gaf naar den
medearbeider van Paulus, eene gemeente stichtte te K i b o s s a in Armenië,
welke hij M a c e d o n i a noemde, (660) . Vandaar uit maakte hij ijverig
propaganda voor zijn leer .
De Paulicianen leerden, dat tegenover den demiurg of
wereldschepper, de goede God, de hemelscha Vader staat .
Voor Christus was die Vader onbekend . Vandaar dat het Evangelie zegt
Zijne stem hebt gij niet gehoord en Zijne gedaante hebt gij niet gezien .
Tot het goede behoorde alleen, wat geestelijk was en tot het kwade,
wat zinnelijk was . Het eerste was Christelijk, het tweede heidensch of
Joodsch . Allen, die voor Christus gekomen waren, waren dieven en
moordenaars . Het Oude Testament werd daarom als werk van den demiurg
verworpen . Het Nieuwe Testament namen zij aan, uitgezonderd de twee
brieven van den apostel, die een verloochenaar geworden is . Hun eeredienst was hoogst eenvoudig en de inrichting der gemeenten geschiedde
naar apostolisch voorbeeld . Zij keurden in de katholieke kerk af de veelheid der ceremoniën, de vereering der beelden alsmede de verhouding
van kerk en staat . Zij waren heftige tegenstanders van de caesaropapie
der Byzantijnsche kerk . Alle overheersching schuwden zij . Zelfs in de
kerk duldden zij geen presbyters, omdat zij even bevreesd waren voor
hiërarchie als voor caesaropapie . Zij eischten ascese, maar waren op dit
punt niet rigoristisch . Doop en avondmaal werden verworpen . Van Maria
als Moeder Gods" wilden zij niets weten . Zij leerden, dat Jezus Zijn
lichaam uit den hemel had medegebracht .
Het dualisme van het Heidendom komt in deze leer (de scheiding van
het geestelijke en zinnelijke, en de loochening van Christus' menschwording uit Maria) duidelijk aan het licht .
Leer`
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Vervo1 eing.

De vervolging brak spoedig los tegen deze secte . Een
keizerlijk beambte S y m e o n, die de vervolging moest

leiden, werd echter voor hun leer gewonnen en werd zelfs, onder den
naam T i t u s, lid en hoofd der secte. Dit kostte hem het leven, want
hij stierf in 690 den marteldood, waarschijnlijk onder keizer Justinianus II.
Zijn opvolger G e n e s i u s-T i m o t h e u s (men ziet, dat de Paulicianen
bijzonder aan Paulus en diens medearbeiders gehecht waren) moest onder
Leo den Isauriër voor den patriarch in Constantinopel zich verantwoorden .
Hij werd rechtzinnig bevonden en ontving zelfs een aanbevelingsbrief
van den keizer. Dit feit kan daaruit verklaard worden, dat de Paulicianen, die gezworen vijanden waren van de beeldenvereering, den keizer
in het gevlei kwamen . Er ontstond echter in de secte tweespalt . Tegenover Timotheus stelde zich een jongere broeder Theodorus, die zich
geheel van de Schrift losmaakte en zich alleen op de werking des H .
Geestes beriep . Als reformator van de secte trad in 801 op S e r g i u sT y c h i c u s . Deze deed veel in het belang der Paulicianen . Tal van
priesters, monniken en nonnen traden tot de secte toe . Leo de Armeniër
(813-820) organizeerde een bekeeringsveldtocht tegen hen . Dei afvalligen
werden in de kerk teruggevoerd, maar de standvastigen werden omgebracht . De Paulicianen bleven nu niet langer in het kerkelijk spoor,
zij betraden den weg der politiek . In A r g a u m (Colossae) stichtte zij
een militaire kolonie, vanwaar telkens strooptochten ondernomen werden
in het Byzantijnsche gebied . Sergius keurde deze handelwijze af, maar
kon haar niet verhinderen . Na Sergius' dood was er geen opvolger .
Verschillende personen namen toen de geestelijke leiding in handen .
Onder keizerin Theodora ontstond een bloedige vervolging . Een hooggeplaatst officier der Paulicianen .werd gedood. Diens zoon K a r b e a s
verzamelde nu een leger van 5000 man (844) en ging naar Argaum . Hij
bracht het Byzantijnsche rijk groot nadeel toe en versloeg meer dan eens
de keizerlijke troepen, totdat B a s i 1 i u s d e M a c e d o n i ë r het leger der
Paulicianen in 871 totaal vernietigde . Daarmee was het met hun politieke
macht gedaan . De secte bleef echter voortbestaan . In de 12de eeuw onder
A 1 e x i u s C o m m e n u s keerden velen tot de kerk terug . De onverzoenlijken sloten zich waarschijnlijk bij de latere B o g o m i 1 e n (zie § 35) aan .
Ruim zes eeuwen heeft zich deze deels heidensche deels Christelijke secte
weten staande te houden .
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een synode in 859 de afzetting van Ignatius bekrachtigen, maar, om zich
sterk te maken tegenover de aanhangers van Ignatius, wenschte hij de
uitspraak te vernemen van paus N i c o l a a s I . Hier ontmoetten de
caesaropapie en de hierarchie elkander in hare krachtigste vertegenwoordigers . Nicolaas I beloofde de zaak te zullen onderzoeken . Zijn
legaten Rhodoald van Porto en Zacharias van Anagni lieten zich belezen,
om op het concilie te Constantinopel (861) hunne adhaesie te betuigen
met de afzetting van Ignatius, maar met deze handelwijze kon Nicolaas I
zich in het geheel niet vereenigen . Hij zette zelfs zijn legaten af, deed
ze in den ban en verklaarde, geheel en al tegen den zin van Photius,
Ignatius voor den rechtmatiger patriarch . Daardoor werd de vijandschap
in Byzantium tegen Rome opgewekt, maar deze vijandschap werd nog
erger, toen Bulgarije zich van de Oosterscha moederkerk afkeerde en
zich aan den paus onderwierp . Photius noodigde nu door een encycliek
(867) de patriarchen van het Oosten uit op een concilie te Constantinopel .
Op dat concilie werd de westerscha kerk van vele ketterijen beschuldigd,
o .a . dat zij op Zaterdag vastte ; dat zij in de eerste week der quadrigesima toeliet, om melk, boter en kaas te nuttigen ; dat zij geen gehuwde
priesters duldde ; dat zij aan den clerus het scheerera van den baard niet
verbood ; dat zij de zalving van presbyters niet erkende, en bovenal,
dat zij door het „filioque" de belijdenis der kerk vervalscht had . Drie
door Photius afgerichte monniken figureerden als deputaten van de
patriarchen, die onder de macht der Saracenen stonden . Over Nicolaas I
werd de ban uitgesproken en al deze besluiten werden aan de kerk in
het Westen bekend gemaakt . De paus was door deze daad diep getroffen . Hij rechtvaardigde zich voor den Frankischen clerus en riep de
geestelijken op de beschuldigingen der Oosterscha kerk te weerspreken .
Dit geschiedde door velen, maar het meest afdoend door R a t r a m n u s,
monnik te Corbie . In hetzelfde jaar 867 stierf keizer Michael en zijn
opvolger B a s i 1 i u s, M a c e d o, die ook zijn moordenaar was, wierp zich
de partij van Ignatius in de armen . Paus Hadrianus II ontving nu het
verzoek om de twistzaak grondig te onderzoeken . In het jaar 869 had
weder een s y n o d e t e C o n s t a n t i n o p e 1 plaats . De westerschee
noemen deze synode hetachtste oecumenische concilie .Opdeze
synode werd Photius veroordeeld en Ignatius hersteld . De zaak der
Bulgaren werd door de synode niet beslist . Die werd ter afdoening in
handen gegeven van de Oosterscha patriarchen . Deze beslisten ten gunste
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van de Byzantijnsche kerk . Photius zuchtte vele jaren in afzondering en,
na den dood van Ignatius, zette Basilius hem weder op den patriarchalen
zetel, maar nog altoos rustte op hem de banvloek van een oecumenisch
concilie. Slechts een oecumenisch concilie kon hem daarvan bevrijden .
In 879 werd weder een concilie t e Constantinopel gehouden . De
Grieken noemen dit het achtste oecumenische concilie . De paus had
hope gekoesterd, dat Bulgarije weder onder den westerschee stoel zou
komen, maar over Bulgarije werd op het concilie niet gesproken . De
pauselijke legaten werden genegeerd . Het concilie van 869 werd vervloekt en de ban werd uitgesproken over ieder, die aan het kerkelijk
symbool iets durfde veranderen . De paus sprak nu over Photius en diens
aanhangers den ban uit . Keizer L e o, d e f i 1 o s o o f zette Photius in 886
weder af, maar dat geschiedde alleen om in zijne plaats een keizerlijker
prins te kunnen zetten . In 897 stierf Photius in ballingschap .
Na zooveel strijd moest het eindelijk wel tot een scheiding
komen . Keizer Constantinus Monomachus zocht
de vriendschap van den paus, welke hij voor zijn krijgsondernemingen
meende noodig te hebben ; maar de patriarch M i c h a e 1 C e r u 1 a r i u s
wenschte geen toenadering . In gemeenschap met den metropolitaan van
Bulgarije L e o v a n A c h r i d a zond hij in 1053 een schrijven aan den
bisschop van Apulië J o h a n n e s v a n F r a n i, in welk schrijven hij de
westerscha kerk van nog meer ketterijen beschuldigde dan Photius gedaan had . Hij noemde o . a. nog het gebruik van ongezuurd brood bij
het avondmaal, het eten van bloed en het verstikte en het afschaffen
van het „Halleluja" gedurende den vastentijd . Deze brief kwam in handen
van kardinaal H u m b e r t, die hem vertaald aan paus L e o IX voorlegde . Een heftige briefwisseling was daarvan het gevolg . De keizer deed
alle moeite om de eenheid te bewaren . Op zijn verzoek zond de paus
drie gezanten naar Constantinopel, onder wie ook Humbert behoorde .
De keizer dwong wel den abt N i k e t a s P e k t o r a t u s een strijdschrift
in tegenwoordigheid der legaten te verbranden ; maar de patriarch wilde
van geen toegeven weten . Deze gevoelde zich sterk door den steun van
het volk en de geestelijkheid . Eindelijk legden de legaten op het altaar
in de Sofiakerk een excommunicatiegeschrift neder (16 J u 1 i 1054) .
Michael riep dadelijk een synode saam en nu besloot de patriarch van
Constantinopel met de patriarchen van Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem
De beslissing.
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de excommunicatie te beantwoorden . Daarmede was de scheiding een
voldongen feit . De ééne apostolische kerk, katholiek van karakter, was
in tweeën gescheurd . Van nu aan zouden er twee kerken zijn, de
Westerscha of Roomsch-Katholieke met Rome aan het hoofd
en de Oosterscha of Grieksch-Katholieke met Constantinopel
aan het hoofd . In de Westerscha kerk zou de hierarchie haar triomf gaan
vieren en in de Oosterscha zou de caesaropapie steeds grootar afmetingen
aannemen . Nimmer is deze breuk geheeld, hoe dikwerf er ook pogingen
toe zijn aangewend .

B . DE KERK IN HET WESTEN .
§ 12 . Algemeens toestand .
Hoog was de verwachting der geestelijken gespannen geweest, toen
Clovis of Chlodwig tot het Christendom bekeerd was (I . 106) . Hij zou
een tweede Constantijn worden en de kerk zou onder de Westerscha
volken opbloeien als nooit tevoren . De oude Romeinsche wereld liet nog
altoos haar invloed gelden op de beschaving. In het Zuiden van Frankrijk
waren nog rhetorenscholen, maar het waren de laatste stralen van de
ondergaande zon. In het begin der 8e eeuw was het sterfuur van de oude
beschaving en de ruwheid en ongebondenheid der nieuwe volken scheen
de overhand te zullen krijgen .
De verwachting, welke gekoesterd was voor de kerk, werd niet verwezenlijkt . De kerk in het Frankische rijk werd verstrikt in de netten,
welke de zucht naar rijkdom en macht haar spanden . Sinds zij het recht
had ontvangen om schenkingen en erflatingen te aanvaarden, nam haar
rijkdom gaandeweg toe. Tegen het einde van de 7e eeuw bezat zij een
derde van het oude Gallië . ~Na of met den koning was zij het rijkst ."
Niet alleen de zucht naar rijkdom, maar evenzeer die naar macht, verkankerde het leven der kerk. Het leenstelsel had ook voor haar diepingrijpende gevolgen . Vele bisschoppen werden beleend met ring en staf
en legden den krijgsmanseed af . Daardoor werden zij onder de rijksgroeten opgenomen . Zij lieten hun roeping na, die zij te vervullen hadden
in de kerk en werden vasallen in plaats van dienaren van Christus, en,
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omdat de vorsten doorgaans liever bisschoppen tot vasallen hadden dan
eerzuchtige edellieden, nam dit kwaad hand over hand toe.
Ook in de kerk zelve trad het geestelijk karakter meer en meer op
den achtergrond . Bij de Franken bestond de gewoonte, dat de bisschoppen door den vorst zelven gekozen werden . Deze gewoonte werd algemeen
goedgevonden ; maar deze benoemingen gaven tot zeer veel misbruik
aanleiding. Er werd, om een bisdom te verkrijgen, dikwerf geld geboden .
Gregorius van Tours noemde in zijne dagen het middel om een bisdom
te verkrijgen : „offerre multa, plurima promittere ."
Belangstelling in geestelijke zaken was er zeer weinig . Synoden werden
er niet gehouden en de inzinking was zoo groot, dat Karel Martell het
durfde wagen goederen aan de kerk te ontnemen en daarmede wereldlijke personen te beleenen, die dan soldaten moesten leveren voor den
heirban (beneficiaalwezen) . Zoo stond het in Frankrijk, en in Italië en
Spanje was het met de kerk niet veel beter gesteld . In Italië had het
kerkelijk leven te lijden van den haat der Longobarden tegen het Christendom en, toen later dit volk het Christendom aannam, ontstond er een
gedurige tweespalt tusschen de Lombardische kroon en den bisschop van
Rome. In Spanje, waar het kerkelijke leven nog het minst ingezonken
was, leed de kerk onder de intrigues tegen den west-Gothischen
koningstroon .
De kerk in het westen had hervorming van noode, maar wie zou die
brengen ? De paus was er niet toe in staat . Door de verdeeling van de
macht in het westen, W e s t-G o t h e n in Spanje, F r a n k e n in Gallië,
L o n g o b a r d e n in Italië, was het ongedeelde zeggenschap van den paus
teloor gegaan . De kerk van het Westen verkeerde in gevaar van haar
eenheid te verliezen en in vele landskerken op te gaan .

§ 13 . De Iro-Schotsche zending.
Nieuw leven werd voor een tijd gewekt door den arbeid van de IroSchotsche zendelingen . Het Iro-Schotsche monnikendom (I . 107) heeft
mannen gekweekt, die bezield waren met groote liefde voor de uitbreiding
der kerk en die door hun leer en hun voorbeeldig leven een protest
waren tegen de verwereldlijkte geestelijkheid in het Frankische rijk .
Kerkgeseh. 11
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C o 1 u m b a n u s, in het midden van de 6e eeuw in het
Zuid-Oosten van Ierland geboren, trad in het klooster
Bangor. Daar hij zich door God geroepen achtte, om buiten zijn vaderland te arbeiden in het Evangelie, stak hij over naar het vasteland van
Europa . Hij landde in Bretagne, en begaf zich daarna onder de Franken .
Den godsdienst der Franken vond hij zeer uitwendig . Koning G u n t h ram
van Bourgondië schonk hem het vervallen A n e g r a y bij de Vogesen (584) .
Columbanus was met twaalf broeders op reis gegaan, maar velen, die
zich tot hem aangetrokken gevoelden, verzamelden zich rondom hem .
Vandaar dat nog twee kloosters werden gesticht, een te L u x e u i 1 en
een te F o n t a i n e s. Het schijnt, dat Columbanus deze kloosters stichtte
zonder verlof van den Frankischen bisschop . Daar Columbanus niet alleen
vreemde zeden bracht, maar ook de meer vrije leer der Iro-Schotten,
ontstond er botsing met de Frankische geestelijkheid . Het priesterhuwelijk
was bij de Iro-Schotten nog in zwang . Ook was hun berekening van
Paschen anders dan in de Frankische kerk . Bovendien hechtten zij volstrekt niet aan de ordening door den bisschop. De ernst van Columbanus
en de zijnen liet echter niet na indruk te maken . Zelfs vorsten durfde
Columbanus met niemandsparenden ernst berispen . Zijn invloed was dus
wel heilzaam, maar het ontbrak den Iro-Schotten aan de gave der
organisatie . Nadat Columbanus 10 jaar in de Vogesen gearbeid had,
werd hij gevangen genomen, om naar zijn vaderland teruggevoerd te
worden . Men liet hem echter ontvluchten . Hij ging nu met de zijnen
naar de A 1 e m a n n e n in Zwitserland bij het Zi richer meer en het
Bollenmeer. Daar arbeidde hij drie jaren en ging toen naar Italië, om
onder de Longobarden te werken . Door zijn toedoen werd aan de Trebbia
het klooster B o b b i o gesticht . In 615 stierf Columbanus aldaar .
Columbanus .

Een van zijn helpers was de Ier G a I 1 u s, die den grondslag legde van het klooster te St. Gallen . Deze was de
Duitsche taal machtig en werkte mede met de priesters van de daar reeds
bestaande Christelijke kerk. Omstreeks 645 schijnt hij gestorven te zijn . Hoe
groot ook de invloed van deze mannen geweest is, zij hebben toch niet
de hervorming kunnen aanbrengen, die noodig was . Daarvoor hadden zij
wel genoeg ernst, maar niet genoeg gaven . Voor de reformatie der kerk
was noodig een man, een krachtige figuur met ijver en organizeerend
talent en die man was B o n i f a t i u s .
Gallus.
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Hij was een Benedictijner monnik en heette eigenlijk W i n f r i e d . Hij
werd geboren te Kirton in Engeland (680) en genoot een vrome opvoeding.
Zijn godsvrucht had hem den weg reeds gebaand tot vele ambten in de
vaderlandsche kerk, maar een onwederstandelijke drang, om den Heidenen
in Duitschland het Evangelie te brengen, dreef hem naar de overzijde van
het kanaal . De Angel-Saksische kerk „wilde in Bonifatius aan de RoomschKatholieke hare dankbaarheid tonnen ." Hij landde in 716 in Friesland .
Radboud, destijds in oorlog met Karel Martell, had de Frankische priesters
verdreven . Bonifatius kon, ondanks zijn ijver, ook niets in Friesland aanvangen . Hij keerde voor den winter weder naar zijn vaderland terug .
Daar werd hij benoemd tot abt van het klooster Nuthscelle, maar zijn
zendingsijver liet hem geen rust. In 718 stevende hij voor de tweede
maal over het kanaal . Hij wendde zich tot den toenmaligen paus Gregorius
II (715-731) en verzocht dezen om reliquieën en eene pauselijke volmacht om de zending in Duitschland te drijven . Hij ontving deze met de
opdracht, om den H . Doop naar Roomsche wijze te bedienen . Het hem
aangewezen arbeidsveld was Thi ringen, waar hij niet alleen het woeste
Heidendom had te bestrijden, maar ook de Iro-Schotsche ketterij van het
huwelijk der priesters . Hij vermocht echter noch invloed uit te oefenen
op de Heidenen noch de Iro-Schotsche gewoonte te verbreken . De tijding
van Radbouds dood (719) bewoog hem weder naar Friesland te gaan,
waar hij drie jaren naast Willebrord arbeidde . Deze wilde hem zelfs voor
dat arbeidsveld behouden en wees hem aan tot zijn opvolger in het
bisdom Utrecht . Maar Bonifatius wenschte dit eereambt niet . Zijn doel
lag elders.
De onvermoeide arbeider ging nu naar Hessen (722) .
B®nilatias in
Daar begon zijn arbeid gezegend te worden . Hij doopte er
zijn kracht .

vele duizenden Heidenen . Van dit beteekenisvolle feit stelde
hij den paus in kennis, die hem naar Rome ontbood . Was het doel van
zijn werk altoos geweest, om de Christenen te brengen onder het oppergezag van den Roomschee stoel, nu was er gelegenheid om dit openlijk
uit te spreken . Voor paus Gregorius II legde hij den eed af . Deze eed
luidde aldus
Promitto ego Bonifatius, vobis b(eato) Petro apostolorum principi vicarioque
tuo b . papae Gregorio successoribus eius . . . . me omnem fidem et puritatem
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sanctae lidei catholicae exhibere . . . . fidem et puritatem meam atque concursum
tibi et utilitatibus tuae ecclesiae cui a Domino Deo potestas ;ligandi solvendique data est, et praedictio vicario tuo atque successoribus eins per omnia
exhibere d .w.z. Ik Bonifatius beloof aan u, den gelukzaligen Petrus, den voornaamste der Apostelen en aan uwen plaatsbekleeder paus Gregorius en zijne
opvolgers . . . . dat ik alle trouw en zuiverheid jegens het katholieke geloof
zal betonnen . . . . dat ik in alles mijn trouw en zuiverheid en medewerking zal
bewijzen aan u ten behoeve uwer kerk, aan welke God de Heere eene macht
heeft gegeven om te binden en te ontbinden en aan den voornoemden plaatsvervanger van u en zijne opvolgers .
Nadat Bonifatius dezen eed, van zoo groot gewicht voor de toekomst,
had afgelegd, benoemde de paus hem tot bisschop voor Duitschland (723)
en gaf hem aanbevelingsbrieven aan Karel Martell en de Duitsche geestelijkheid . Bonifatius zocht nu ook een aanbevelingsbrief te verkrijgen van
Karel Martell en, van al deze middelen voorzien, begon hij zijn eigenlijken
arbeid in Hessen en Thuringen . De omverwerping van den dondereik te
Geismar was de profetie van den val des Heidendoms . In 732 benoemde
paus Gregorius III (731-741) hem tot aartsbisschop van Duitschland en
gaf hem het recht om in Duitsche landen bisdommen te stichten en
bisschoppen te wijden . In Beieren voerde hij de gewone bisschoppelijke
kerkinrichting in, en in Thuringen en Hessen stichtte hij vele bisdommen .
De overblijfselen van de Iro-Schotsche zending gingen door zijn arbeid
verloren . Door de uitbreiding van zijn arbeidsveld had hij steeds meer
werkkrachten van noode. Zijn Engelsche vriend, de bisschop Daniël van
Winchester, zorgde voor helpers en helpsters . Een schaar van Agelsaksische priesters, monniken en nonnen toog naar Duitschland . Onder veel
tegenspoed, met veel moeite en zorg won hij steeds meer veld door zijn
arbeid. Bij zijn derde verblijf in Rome bewerkte hij, dat de Frankische
vorsten Karloman en Pepijn de Korte er toe zouden medewerken om de
suprematie van den Roomschee stoel te erkennen . In 744 stichtte hij het
beroemde klooster te Fulda en enkele jaren later nam hij eenigen tijd als
grimas van de Duitsche kerk den stoel te Mainz in . Daarna droeg hij in
754 de bisschoppelijke waardigheid over aan zijn leerling L u 11 u s . Zelf
ging hij weder naar Friesland. In 755 werd hij te Murmerwoude bij
Dokkuur vermoord.
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$oni~at .

Bonifatus is een groot man geweest, van grooten invloed

,

op de kerk der Middeleeuwen. De groots gedachte van

persoon en zijn gansche arbeid was het onderwerpen van de Westerscha
beteekenis
e
kerk aan den paus. De eenheid van het kerkelijk gezag,
welke verloren gegaan was, werd door hem hersteld . Bonifatus is de
bewerker van de eenheid der Westerscha kerk geworden . Hij was een
man, die in hoogs mate het talent van organizeeren bezat . Zijn karakter
was echter nog grootar dan zijn talent . In gaven van verstand en inzicht
hebben meerderen hem overtroffen, in toewijding, in heiligen ijver, in
liefde voor zijn werk heeft niemand van zijn tijdgenooten hem geëvenaard .
Zijn handelingen waren altoos een uitvloeisel van zijn heilige overtuiging,
en nooit verloochende hij zijn beginselen terwille van het succes . Hij
was gestreng, maar in de eerste plaats voor zichzelven . Aan de waarheid
van de leer, die hij bracht, twijfelde hij nooit, en de Roomsch-Katholieke
kerkinrichting gold voor hem als de alleen ware . Bonifatius was de
reformator van het ingezonken kerkelijke leven en deze reformatie eindigde
met de wederoprichting van het pauselijk gezag . Er moest eens macht
zijn, die de kerk der Middeleeuwen beheerschte . Niet, om van de kerk
in het Westen een slavin te maken, handelde Bonifatius zoo, maar wel,
omdat het zijne heilige overtuiging was, dat alleen op die wijze de kerk
tot bloei kon geraken .

§ 15 . De zendingsarbeid van anderen .

Nederland.

De eerste kerk in de Nederlanden dagteekent van het
jaar 638
. Toen bouwde de Frankische koning Dagobert te

Utrecht eens kerk, aan Thomas gewijd. De ten Noorden van de Schelde
wonende Friezen ontvingen in de 7e eeuw het Evangelie door W i 1 f r i e d,
die op eens reis naar Rome schipbreuk leed aan de Friesche kust . De
eigenlijke arbeider onder de Friezen was W i 11 e b r o r d . Deze was in
658 in Northumbrie geboren . Zijn eerste opleiding ontving hij in het
klooster Ripon onder Wilfried, zijn verdere vorming in een Iersch klooster
onder Egbert, wiens schuld aan de Friezen (deze was n .m . eens van
voornemen geweest onder hen te arbeiden, maar was door vrees weerhouden) hij overnam . Hij reisde naar Rome en ontving de autorisatie van
den paus, alsmede de gebruikelijke reliquieën . Tevens zeide Pepijn de
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Korte hem zijn bescherming toe . Nu begon hij zijn arbeid onder de
Friezen . Na veeljarige werkzaamheid ging Willebrord in 695 voor de
tweede maal naar Rome, om daar tot aartsbisschop gewijd te worden .
Sergius I deed dit en gaf hem den naam Clemens en Pepijn wees hem
Utrecht tot zetel aan . Van daaruit is de kerk uitgebreid tot zelfs op
Deensch gebied . Toen Karel Martell in 715 bij Keulen door Radboud
verslagen werd, raakte de zending onder de Friezen in gedrang . Willebrord
trok zich in het klooster te Echternach terug, vanwaaruit hij den arbeid
bleef besturen. In 739 stierf hij op 81-jarigen leeftijd, en toen was de
bekeering der Friezen een voldongen feit .
In de Zuidelijke Nederlanden werkte A m a n d u s, in 647 tot bisschop
van Maastricht gekozen ; E 1 i g i u s, vroeger goudsmid aan het hof van
Dagobert en sinds 649 bisschop van Noyon en L e v i n u s, die omstreeks
650 aan de Schelde gearbeid moet hebben . Voorts hebben A d e l b e r t
en E n g e 1 m u n d gepredikt in Kennemerland, W a r e n f r i e d in de
Betuwe, W u l f r a n c in Noord-Holland, L e b u i n u s in Overijsel, W i 11 eh a d in Friesland, L u d g e r in Groningen, op Helgoland en in Westfalen .
De kerstening van Nederland heeft ongeveer twee eeuwen geduurd . Het
vrijheidlievend karakter van de volken op onzen bodem, voornamelijk de
Friezen, en de vreeze voor Frankischen invloed verklaren dit verschijnsel .
De eerste poging om onder de Saksers, die in het NoordWesten van Duitschland woonden (het tegenwoordige
Hannover, Westfalen, Drente en Overijsel) het Evangelie te brengen,
werd beproefd door twee Angel-Saksische monniken, E w a 1 d genaamd .
Deze werden echter vermoord . Bonifatius heeft onder de Saksers niet
gearbeid . Het klooster Fulda lag wel op de grens van het gebied der
Saksers en was een goed uitgangspunt voor het werk . De kerstening der
Saksers is echter niet geschied langs kerkelijken weg . Karel de Groote
achtte hun overgang tot het Christendom uit een politiek oogpunt noodzakelijk . De Saksers haatten de Franken en hun godsdienst . Dat moest
veranderen . Alcuïnus trachtte zijn vriend Karel nog wel te wederhouder
van geweld, maar Karel luisterde niet naar diens stem. Drie en dertig
jaar (772-804) voerde Karel onophoudelijk oorlog met dit dappere volk .
Stroomen bloeds zijn er vergoten, bijna onmeiischelijke wreedheden zijn
gepleegd . Het zwaard had het Woord vervangen . In 785 liet W i t t e k i n d
zich doopen en bleef sinds dien tijd de kerk getrouw . In 792 stonden
Saksen.
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de Saksers echter opnieuw op wegens de drukkende belastingen . In 804
verdreef Karel de Groote 10 .000 Saksische familiën uit hun woonplaatsen
aan de Elbe en toen kwam de rust .

§ 16 . Verdere uitbreiding der kerk in het Noorden
en beperking in het Zuiden .
Reeds in 700 trok Willebrord den Eider over, maar
U . breidm
aanDenemarken . vankelijk scheen het onmogelijk de Denen voor het Christendom te winnen . Eerst onder Lodewijk den Vrome kwamen
er betere vooruitzichten . Koning Harald werd in zijn land met verdrijving
bedreigd en zocht bescherming bij de Franken . Nu beproefde E b o van
R h e i m s, een aartsbisschop, aan de spits van een keizerlijk gezantschap
en met brieven van volmacht van paus Paschalis I over den Eider te
arbeiden . Hij doopte een aantal Denen en nam enkele knapen mede om
ze op te voeden . Harald werd nu weder bedreigd en hij besloot met het
Heidendom te breken . In 826 begaf hij zich met vrouw en kind te scheep
en te Mainz, waar Lodewijk destijds zijn hof had, ontving hij met veel
plechtigheid den doop . Om zijn onderdanen tot bekeering te brengen
nam hij den monnik A n s g a r uit het klooster Korvet' aan den Weser
mede . Deze werd de Apostel van het Noorden . Een kloosterbroeder
A u t b e r t vergezelde hem . In 827 werd Harald verdreven en de beide
missionarissen zagen zich genoodzaakt hem te volgen . Autbert stierf in
829 in het klooster Korvet' .
Spoedig daarop ontving de keizer een tijding van den
Zweedschen koning B ' ó r n, dat er Christenen in zijn land
waren, deels kooplieden, deels krijgsgevangenen, die verlangden naar
priesters . Ansgar ging met enkele vrienden op reis derwaarts . Onderweg
werden zij beroofd door de Noormannen . Ansgar liet zich niet ontmoedigen, maar vervolgde de reis . Na vele moeilijkheden doorworsteld
te hebben, kwam hij te Birka aan het Málarmeer . De koning ontving
hem vriendelijk. Vele Christenen verzamelden zich rondom Ansgar en
de zijnen, eene school werd opgericht en vele Heidenen lieten zich
doopen . Na anderhalf , jaar keerde Ansgar terug . Lodewijk de Vrome
stichtte nu het aartbisdom H a m b u r g . Ansgar werd de eerste aartszweden .
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bisschop en van Hamburg uit zou het Noorden geregeld bearbeid worden.
Een klooster werd gesticht, een kerk gebouwd en eerre school voor
Deensche knapen opgericht . De Frankische monnik G a n z b e r t ging
naar Zweden om den arbeid daar voort te zetten . Alles scheen te zullen
gelukken, maar toen kwamen de tegenspoeden . Lodewijk de Vrome
stierf (840) . Harald werd van het geloof afvallig, de Zweedsche missionarissen werden verjaagd en de Noormannen overvielen Hamburg en
verwoestten kerk, school, klooster en roofden alles, wat de kerk bezat .
Ansgar was nu een bedelaar gelijk geworden . Het scheen, alsof zijn
arbeid verloren was . Hij zocht een onderkomen bij Leuterich, bisschop
van Bremen, maar deze wees hem smadelijk de deur . In 846 stierf de
bisschop van Bremen en Lodewijk, de Duitscher gaf nu het bisdom aan
Ansgar. Toen de bisschoppen van Keulen en anderen het oude aartsbisdom Hamburg voor zich begeerden, vereenigde paus Nicolaas I de
bisdommen Hamburg en Bremen tot een met het recht van een aartsbisdom . Ansgar kwam nu weder in eere en kon voortarbeiden voor de
Noorsche volken.
In Noorwegen regeerde in het midden van de 10de eeuw
. koning H a k o n, die in Engeland opgevoed was . Hij trachtte
het Christendom in te voeren, maar tevergeefs . Vijftig jaar later slaagden
de pogingen van 01 a f beter.
Noorwegen

Door den arbeid van al deze mannen, die voorbeelden
geweest zijn in zelfverloochening en geestelijken ijver, had
De Islann in de Romaansch-Germaansche kerk zich uitgebreid naar het
panja.
Westen en Noorden van Europa . In het Zuiden zien we
echter geen uitbreiding, maar beperking . Deze beperking vond haar
oorzaak in het veldwinner van den Islam . De Oosterscha kerk had een
geweldigen slag ontvangen, maar ook de Westerscha kerk ondervond
den invloed van de halve maan, schoon lang niet in die mate als de
kerk in het Oosten . In 711 werd de macht der West-Gothen in Spanje
door de Saracenen verbroken . In minder dan vijf jaren was het gansche
schiereiland tot aan het noordelijk berggebied in het bezit der Mooren .
Toen strekte zich hun begeerte ook uit naar de vruchtbare landouwen
aan gene zijde van de Pyrenaeën, maar Karel Martell versloeg ze bij
P 0 i t i e r s (732) en redde daardoor Europa en het Christendom in
Beperking .
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Europa . In 756 werd een zelfstandig khalifaat te Cordova gesticht door
Abderrhaman I .
De kerk werd in Spanje niet zoo benauwd als in het Oosten, maar
zij ondervond toch de nadeelige gevolgen op tweeërlei manier . Allereerst gingen vele Christelijke jongelingen uit de voornaamste familieën de
bloeiende scholen der Mooren bezoeken en vonden zich daar aangetrokken tot de Arabische taal en litteratuur . Daartegenover stond dat
anderen, wel verre van hun Christelijk geloof te verloochenen, het zoozeer op den voorgrond stelden, dat ze martelaars werden voor hun beginsel . De eerste martelaar was een monnik P e r f e c t u s, die, toen men
hem naar Mohammed vroeg, antwoordde, dat deze de valsche profeet
was . Velen hebben dit voorbeeld gevolgd, en zijn ook omgebracht .
Behalve in Spanje werd de Islam ook overheerschend in Sicilië en van
dat eiland uit bestookten de Saracenen de kusten van Italië . Zij kwamen
zelfs tot voor de poorten van Rome .

§ 17 .

Het Pausdom .

In het begin van de Middeleeuwen deelde de pauselijke stoel niet in
de algemeens achting. De G e r m a a n s c h e k e r k bekommerde zich
aanvankelijk weinig om den paus . De W e s t-G o t h i s c h e kerk kon
wegens den inval der Mooren geen verkeer met Rome onderhouden . De
F r a n k i s c h e kerk in den Merovingischen tijd leefde op haar eigen
hand. Innig was daarentegen de band van de E n g e 1 s c h e kerk aan
den Roomschee stoel en vele waren de bedevaarten, welke uit Engeland
naar Rome ondernomen werden . Het was Bonifatius, die de erkenning
van het pauselijk gezag door de gansche kerk wist te bewerken . Dat is
zijn glorie geweest.
Van Gregorius I den Groots tot op Gregorius VII hebben ongeveer
100 pausen de kerk geregeerd . Om eenigszins een overzicht te hebben
over hun arbeid, willen wij dit tijdvak in drie onderdeelen splitsen .
1° . Van Gregorius I den Groots (590) tot Gregorius II (731) .
Dit was voornamelijk de tijd van de godgeleerde twisten .
2° . Van G r e g o r i u s II (731) tot N i c o 1 a a s I (858) . Dit was hoofdzakelijk de tijd der vestiging van het wereldlijk bezit onder de Karolingers .
3°. Van N i c o 1 a a s I (858) tot G r e g o r i u s VII (1073) . Dat was
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de tijd, waarin de hierarchie zich eerst snel ontwikkelde, wat later gevolgd
werd door diep verval .
Gregorius I de Croote (590 604) . Met hem
begint de geschiedenis der Middeleeuwen . Op meer dan
hij
een gebied heeft deze paus uitgemunt . Als mensch was
verstandig, ootmoedig en vroom, en als paus heeft hij het gezag van
den Roomschee stoel vergroot . Hij was het, die den stoot gaf tot den
zendingsarbeid in Engeland, welke voor de Roomsch-Katholieke kerk
zulke rijke vruchten gedragen heeft . Daarbij bevorderde hij het welingerichte kloosterleven . In één woord hij was een eminent man, die
zijn tijd begreep en die een hooge opvatting had van zijn ambt .
H o n o r i u s I (625-638) . Deze paus werd gewikkeld in den strijd
over de twee naturen in Christus . Hij schonk zijne goedkeuring aan een
geloofsformule, waarin . aan Christus slechts één wil werd toegeschreven (§ 4) . Vredelievend van aard, had hij deze formule goedgekeurd,
om toenadering te bewerken tusschen de kerk en de talrijke Monophysieten . Zijne houding is echter later afgekeurd en hij is zelfs als
ketter veroordeeld .
A g a t h o (678-681) . Deze paus was de ziel van het eerste trullaansche
concilie, hoewel hij daar zelf niet tegenwoordig was . Door zijn afgezanten
wist hij de leer van de twee willen tot kerkleer te verheffen. Hij stierf,
toen het concilie nog bijeen was .
Sergius I (687-701) . Toen keizer justinianus het tweede trullaansche
concilie had doen houden, waar de patriarch van Rome vernederd was
@ 5), weigerde Sergius de besluiten te erkennen . Hij geraakte daardoor
in twist met den keizer, die hem gevangen wilde nemen, wat echter
mislukte, omdat de invloed van Sergius in Italië grooter was dan die des
keizers .
Eerste
Tii vak,

Langzamerhand was er tweeërlei ideaal ontstaan . De
Romaansche en Germaansche stammen verlangden naar
één wereld-beheerschend rijk en in de kerkbegeerde
de paus naar ééne wereld-beheerschende macht . In den tijd der
Karolingers kwam dit duidelijk aan het licht . Hoewel de Karolingers op goeden
voet stonden met den Roomschee stoel, was er nochtans groot verschil in
beider streven . De Karolingers wilden eene s t a a t s k e r k, d .w .z, eene kerk,
Tweede
tijdvak.
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waarin de keizers rechten konden laten gelden ; maar de pausen zochten
een k e r k s t a a t, d .w.z . eene kerk, die over den staat heerschappij kon
voeren .
Door allerlei schenkingen was de Roomsche stoel reeds in het bezit
van veel grond gekomen (Patrimonium S . Petri), hoewel er nog geen
sprake was van souvereine rechten .
G r e g o r i u s II (715-731) . Onder hem nam de macht van den paus
in Italië zeer toe, omdat de Byzantijnsche edicten omtrent de beelden
geweldige opstanden in Noord- en Midden-Italië veroorzaakten, waardoor
het aanzien van Rome steeds wies.
S t e f a n u s II (752 757) . De Longobard A i s t u
had
11
in 751 Ravenna veroverd met al de omliggende steden en
hij bedreigde nu ook Rome . De paus riep de hulp in van de
Franken, nadat tevergeefs de hulp van Byzantium gevraagd was . Op verzoek
van Pepijn trok de paus over de Alpen en ontmoette Pepijn te P o n t h ion .
Daar beloofde de koning hem zijn bijstand, waarna de paus Pepijn en
diens beide zonen Karel en Karloman in de kerk te St. Denis de zalving
toediende (754) . Pepijn vervulde zijn belofte . In het volgende jaar (755)
trok hij tegen de Longobarden op en noodzaakte den koning diens aanspraken op het veroverde land te laten varen . Hij gaf dit nu ten geschenkti
aan den paus, die Pepijn tot patriciër van Rome verhief . Dit was eene
eeretitel, waaraan zeker gezag over Rome was verbonden . Zoo werd de
w e r e 1 d 1 ij k e m a c h t van den paus voorbereid en tegelijk de grondslag
gelegd van het Duitsche keizerrijk .
Nadat het leger der Franken afgetrokken was, verbrak Aistulf zijne
belofte en bedreigde opnieuw het gebied van den paus . Weder wendde
de paus zich met smeekbrieven tot den koning der Franken . Door een
tweeden veldtocht dwong Pepijn den koning tot afstand van de steden
in het gebied van Rome en Ravenna en legde de schenkingsoorkonde
bij het graf van Petrus neder (756) . Aan de Byzantijnsche gezanten, die
Ravenna voor zich opeischten, antwoordde Pepijn, dat de Franken hun
bloed niet voor de Grieken, maar voor den H . Petrus vergoten hadden .
De pausen waren nu heerschers geworden, maar onder opperhoogheid
van de Franken . (Begin van den kerkelijken staat .)
H a d r i a n u s I (772--795) . Desiderius, de koning der Longobarden, trok
weder een deel van den kerkelijken staat aan zich . Karel de Grootti, door
Kerke1'ke
staaé .
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den paus te hulp geroepen, snelde naar Italië met zijn dapperen en sloeg
het beleg om Pavia, dat zich spoedig overgaf . Desiderius werd in een
klooster gezonden en Lombardijs werd bij het rijk der Franken ingelijfd .
Karel de Groots bevestigde den paus in het bezit van die landen, die
Pepijn aan diens voorganger geschonken had, waarbij hij zelfs nog andere
voegde .
L e o III (795--816) . Deze paus werd bij een processie door zijn tegenpartij ergerlijk mishandeld (799) . Leo werd in een klooster gesloten, maar
ontkwam met behulp van enkele vrienden . Hij vluchtte nu naar Karel .
Deze trok met een groot leger over de Alpen . In Rome hield hij een
synode . Het gevolg was, dat de paus hersteld werd . Op het kerstfeest
van het jaar 800 bezocht Karel de Pieterskerk. Na de mis zette de paus
hem, onder het gejubel des volks, de gouden kroon op het hoofd . Het
plan van de kroning was Karel van tevoren bekend . Mogelijk is het, dat
Karel niet geweten heeft, wanneer die kroning geschieden zou . Door deze
daad van Leo III werd de sinds 476 afgeschafte keizerlijke waardigheid
in het Westen hersteld . Het volk had zijn ideaal verkregen : een Christelijk
keizerrijk . Karel had zijn doel bereikt . Hij was heer over den staat, maar
hij had ook rechten in de kerk. Van nu aan zou het Westen ééne groots
staatskerk bezitten . Den paus hield Karel voor den opvolger van Petrus
en het geestelijk hoofd der kerk, maar zijn gezag gold slechts in geestelijke
dingen . De keizer was heer over Rome en zelfs de gebieder van den
paus . De paus had in alles bewilligd . Het uitgebreide bezit, dat hem in
e den kerkelijken staat" was geschonken, maakte hem, schoon onder oppergezag van de Franken, toch ook tot wereldlijk vorst, en de tijd zou lesren,
wie op den duur de machtigste zou worden, keizer of paus . Reeds ten
tijde der Karolingers maakten de pausen gebruik van de
D onatio
zoogenaamde „d o n a t i o C o n s t a n t i ni" . Dit was een
Constantini
geschrift uit de 8e eeuw, waarin werd meegedeeld, dat
Constantijn de Groots, die bij zijn doop van eens melaatschheid genezen
moest zijn, uit dankbaarheid aan paus Sylvester de s t a d R o m e, het
lateraansche paleis, de keizerlijke waardigheid en zelfs de
w e r e 1 d 1 ij k e m a c h t over Italië had geschonken . Dit geschrift, dat
onecht is, moest dienen om aan de Karolingers den indruk te verschaffen,
dat de schenkingen, welke dezen aan den Roomschee stoel vermaakten
niet zoozeer een g u n s t dan wel een r e c h t waren .
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De man, bij wiep het streven naar hierarchie, de begeerte
om zijn gezag uit te breiden, zeer duidelijk aan het licht
trad, was
N i c o 1 a a s I (858-867). De pausen tusschen Leo III en Nicolaas I,
waren niet van groote beteekenis . Dat kort voor Nicolaas I, tusschen Leo
IV en Benedictus III, eene pausin Johanna op den Roomschee Stoel zou
gezeten hebben, is niets meer dan een fabel . Nicolaas was een zeer
krachtige figuur . Hij is de grootste paus geweest tusschen Gregorius I en
Gregorius VII, een man met een onbuigzamen wil, met een scherpen blik
Derde
tijdvak,

en met een koenen geest . Om zijn gezag uit te breiden en zijn doel te
bereiken, maakte hij gebruik van de z .g .n . P s e u d oPseudo •Isido•
I s i d o r is c h e d e c r e t a 1 e n . Onder den naam van den
rische decrebisschop van Sevilla, I s i d o r u s (j 637) was in de 9de
talen,
eeuw een geschrift openbaar geworden dat deels echte
deels onechte decretalen bevatte . Deze valsche decretalen zijn niet
verzonnen, maar met het oog op een bepaald doel uit de toenmalige
theologische en kerkrechterlijke litteratuur met groote behendigheid samengesteld . De hoofdinhoud van deze decretalen was de volgende : boven
het i m p e r i u m staat het s a c e r d o t i u m, d .i . boven de macht van den
v o r s t staat de macht van den p r i e s t e r. De priesterlijke macht heeft
haar hoogtepunt in den Roomschee stoel . De bisschoppen staan in betrekking tot den paus, evenals de apostelen stonden tot Petrus . De
metropolitaan is maar de eerste onder zijns gelijken ,,primus inter pares" .
Tusschen den paus en de bisschoppen staan de patriarchen, dat zijn die
metropolitanen, die zich bevinden in de door de apostelen en hun opvolgers aangewezen plaatsen of in plaatsen, die later gekozen zijn in
landen, waar de kerk zich heeft uitgebreid . Provinciale synoden mogen
slechts gehouden worden met toestemming van den paus . De besluiten
van zulke synoden behoeven de bekrachtiging van den paus . Alle klachten
tegen bisschoppen behooren onmiddellijk aan den paus gebracht te
worden . Geen geestelijke mag voor een wereldlijke rechtbank gedaagd
worden . Een leek mag niet als aanklager tegen een geestelijke optreden .
Het doel van deze decretalen was doorzichtig . Tweeërlei moest er
door worden bereikt . De geestelijken moesten voor tweeërlei macht gevrijwaard worden ; b u i t e n d e k e r k voor de macht des keizers en
b i n n e n d e k e r k voor de macht der metropolitanen (provinciale synoden) . Nicolaas heeft van deze decretalen een zeer dankbaar gebruik
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gemaakt. Dat hij zich verheven achtte boven de vorsten, toonde hij in
zijn strijd met L o t h a r i u s II, die zijne gemalin Thietberga verstiet, om
Waidrada te kunnen huwen . Lotharius beschuldigde Thietberga van
ontrouw, maar zij werd door een wereldlijk gericht gerechtvaardigd . Om
aan de mishandeling van haar echtgenoot te ontkomen, deed zij zich op
een synode te Aken (860) als schuldig voor en sprak zij den wensch
uit in een klooster te mogen gaan . Nicolaas heeft echter Lotharius gedwongen Thietberga weder als zijn wettige gemalin aan te nemen en
zelfs, toen deze laatste aan den paus om echtscheiding vroeg, bleef de
paus onverbiddelijk zijn eisch handhaven, dat zij de gemalin van Lotharius zou zijn en blijven .
Dat Nicolaas zich verheven gevoelde boven de metropolitanen in de
kerk, heeft zijn strijd met H i n k m a r v a n R h e i m s duidelijk bewezen .
H i n k m a r (845-882) was een zeer krachtig metropolitaan, die met
kracht opkwam voor de macht van de metropolitanen . Van deze macht
gebruik makende, had hij R o t h a d v a n S o i s o n s wegens ongehoorzaamheid afgezet (861) . Deze laatste beriep zich op den paus . Het is
waarschijnlijk, dat hij zelf de decretalen aan den paus verschaft heeft .
Nicolaas deed uitspraak . Hij dwong Hinkmar om Rothal in zijn ambt
te herstellen . Zoo groeide de macht der pausen steeds aan .
Na Nicolaas kwamen zwakkere persoonlijkheden op den stoel van
Petrus . De tiende eeuw wordt de „donkere eeuw" genoemd (Pornocratie) .
Het pausdom was toen geheel en al in handen van een drietal heerschzuchtige en zedelooze vrouwen, Theodora en hare dochters Marozia en
Theodora . Zij stelden mannen aan tot pausen, die zedeloos leefden .
Johannes XI en Johannes XII (de eerste paus, die zijn naam veranderde.
Hij heette eigenlijk Octavianus) waren toonbeelden van goddeloosheid.
Keizer Otto III maakte aan dezen diep treurigen toestand een einde .

§ 18 . De geestelijkheid .
In het Westen hadden de metropolitanen of aartsbisschoppen veel gezag . Zij stonden aan het hoofd van de
landskerken, de paus daarentegen stond aan het hoofd
van de gansche kerk . Naarmate de zucht naar hierarchie bij de pausen
levendiger werd, naar die mate kwamen de metropolitanen meer in geMeáopo •
litanen.
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drang . Vooral door de Pseudo-Isodorische decretalen werd hun invloed
aanmerkelijk belemmerd . De vorsten stonden doorgaans met hen op
goeden voet . De pausen wilden liefst in een land meer dan één aartsbisschop hebben . In Engeland verzette men zich langen tijd daartegen,
maar het baatte niet . Naast den aartsbisschop van Canterbury kwam die
van York te staan . Voor deze handelwijze hadden de pausen een bijzondere reden . Zij waren bevreesd voor te veel macht in eene hand .
Wanneer in een land meer dan een metropolitaan was, wilden de vorsten
meestal, dat een van deze p ri m as zou wezen, maar ook daartegen
verzetten zich de pausen . Die waardigheid was hun te hoog en daarom
wilden ze alleen meerderen met gelijke rechten erkennen, hoewel Mainz
toch langen tijd een primas bezeten heeft.
Voorname metropolitanen vond men in Engeland te Canterbury
en York, in Frankrijk te R h e i m s, in Duitschland te Salzburg, Trier,
Keulen, Hamburg en vooral Mainz . In Italië Ravenna, Milaan
en Aquileja .
De lagere geestelijkheid was niet bijzonder op de metropolitanen gesteld en hield het meer met den paus, omdat het dikwerf strenge toezicht van de. eersten hinderlijk voor hen was .
Het getal ambtsdragers werd in dit tijdvak aanmerkelijk
vergroot .Onderdenmetropolitaan of aartsbisschop
stonden de suffrogaan- of diocesiaan-bisschopp e n . Dat waren de stemgerechtigden op een provinciale
synode. De bisschoppen, die bijzonder in het werk der
zending bezig waren, werden e p i s c o p i r e g i o n a r i i d . w. z . r e i sbisschoppen genoemd . Uit deze zijn hoogstwaarschijnlijk in de 9e
eeuw de c h o o r-b i s s c h o p p e n ontstaan . Het waren helpers van de
diocesiaan-bisschoppen, omdat deze, door allerlei arbeid op ander terrein, meestal hun eigenlijk dienstwerk niet konden verrichten . Omdat
zij zich vele rechten aanmatigden, ziet men ze langzamerhand verdwijnen .
Ze werden te lastig.
Daarenboven verkozen de vorsten h o f-g e e s t e 1 ij k e n (a r c h i-c a p eiIa n i), die geheel in den dienst van het hof stonden .
Nieuwe
ambten.
Hfoogere
clerus.

Verkiezing .

De verkiezing van de hoogere geestelijkheid geschiedde niet meer naar het kanonieke recht . Volens
g
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dat recht behoorde die verkiezing bij het volk en de geestelijkheid
(I . 145). Principieel liet men dit niet los, maar in de practijk rekende
men er niet meer mede. Reeds onder de Merovingers geschiedde de
keuze door den vorst des lands (§ 11) . Dat bleef zoo onder de Karolingers . De investituur met ring en staf werd algemeen gewoonte. Wel
stelde L o d e w ij k d e V r o m e de verkiezing van de hoogere geestelijken volgens het kanonieke recht weder verplichtend (de keizer zou
alleen toestemming verleenen 817) maar zijn opvolgers bekommerden
zich daar niet om .
Bij den lageren clerus ontstonden nog meer nieuwe
ambten dan bij den hongeren . De f i l i a a l-k e r k e n, die
vroeger bediend werden door de geestelijkheid der kathedraalkerk kregen nu een afzonderlijker clerus . Daar deze kerken altoos
aan een heilige gewijd waren, noemde men ze T i t u 1 i en de bij
haar aangestelde geestelijken I n t i t u 1 a t i . Zoo ontstond het begrip
p a r o c h i e ('i-ocpot;doc). De geestelijke aan zulk een parochie' heette een
c u r a t u s. Over tien van zulke filiaalkerken werd een ~a r c h i p r e s b y ter
r u r a 1 i s" geplaatst, die „d e c a n u s" heette . Daar aanvankelijk aan dezen
alleen het dooprecht werd toevertrouwd, heette zijne kerk ,,e c c 1 e s i a
b a p t i s m a 1 i s", zijn geestelijk gebied „p l e b s" en hij zelf een „p 1 ebanus ."
Behalve deze filiaalkerken bestonden er ook nog » k a p e 11 e n" in het
huis van den bisschop of op de goederen der edelen . Deze kapellen
werden bediend door ,,c a p e 11 a n i ." Een kapel stond dus verre onder
een filiaalkerk of parochie . De capellani werden soms door gewetenlooze
bisschoppen voor geld gewijd . De personen met dezen naam waren doorgaans van eenigszins twijfelachtig allooi . De verkiezing van den lageren
clerus, die voor het grootste deel uit de lijfeigenen afkomstig was, geschiedde door den bisschop ; maar er bestond een p a t r oPatronaats •
n a a t s r e c h t, waarmede de bisschop te rekenen had .
recht,
aanWanneer iemand een kerk liet bouwen, of een zeer
zienlijke schenking gaf, had hij in die dagen het recht aan den bisschop
personen voor te dragen tot de vervulling van een ambt . Hij en zijn
nakomelingen waren dan tevens (als patrones of seniores) gerechtigd om
het kerkelijk goed te besturen . De keuze van den lageren clerus werd
dus door dit patronaatsrecht voor den bisschop zeer beperkt .
Lagere
clerus.

Kerkgesch.11

4

50
De aartsbisschop Ch r odegangu s van Metz

(f

766)

Chrode aneus
meende de geestelijken aan bepaalde voorschriften te
van
moe-

. ten
ten binden evenals Benedictus van Nursia dat voor de
monniken gedaan had . Hij legde echter niet de gelofte van armoede op .
De treurige toestand, waarin de hoogere zoowel als de lagere geestelijkheid
verkeerde, dreef hem er toe, om een c a n o n, d .i . levensregel, op te
stellen . De geestelijken moesten allereerst tezamen verblijf houden in
ééne woning (domus of dom, monasterium of munster . Beide
namen zijn later op de kathedraalkerken overgegaan) . Zij moesten gemeenschappelijke maaltijden houden (h o r a e c a n o n i c a e), bidden en
arbeiden . Hunne samenkomsten heetten c a p i t u l a, omdat daarin een
kapittel uit de H . Schrift werd voorgelezen, bijzonder uit Leviticus . Zulk
een vereeniging van geestelijken heette een d o m k a p i t t e l, en de kerk,
waarbij zulk een kapittel werd gevonden, noemde men een k a p i t t e 1k e r k . Zulk een domkapittel stond onder streng toezicht van den bisschop of den archidiaken . Hoe goed de bedoeling van C h r o d e g a n g u s
geweest moge zijn, zijn canon kon niet verhinderen, dat de geestelijkheid
steeds dieper zonk Bonifatius en Karel de Groote hebben weder tucht
onder de vervallen geestelijkheid gebracht .

§ 19 .

De godgeleerde wetenschap.

Evenals in de kerkgeschiedenis wordt de godgeleerde wetenschap ook
hier slechts in zooverre behandeld, als het noodig is met de voornaamste
godgeleerden, die op het godsdienstig denken van hun tijd invloed hebben
uitgeoefend, bekend te worden en tevens om de mannen te leeren kennen,
die in de godsdienstige geschillen op den voorgrond traden . Dit tijdvak
is niet rijk geweest aan groote mannen . Daar hebben niet zooveel sterren
in geschitterd als in het voorgaande tijdperk . De oorspronkelijkheid ontbrak
aan de meesten . Er werd voortgebouwd op het door de kerkvaders gelegd fundament en men gaf zijn gedachten dikwerf in dezelfde woorden,
als de kerkvaders gebezigd hadden . Uitgezonderd enkelen hebben de
godgeleerden van dezen tijd alleen gereproduceerd. Wij deelen de godgeleerden in drie tijdvakken in n .m . het V o o r~K a r o 1 i n g i s c h e, h e t
Karolingische en het Na-Karolingische tijdvak .
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eerste, die hier moet genoemd worden, is de man,
..
De
met
De Voor •
wiep het tijdperk der Middeleeuwen aanvangt. G r e g o r i u s I
Karolingische d e G r o o t e
. De Roomsch-Katholieke kerk rekent dezen geleerde
tij '
met Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Thomas Aquinas en
Bonaventura onder de leeraars der kerk (doctores ecclesiae) .
G r eg o r i u s v a n T o u r s (j 594) . Toen deze geleerde, uit een voorname
Romeinsche familie gesproten, in 573 naar het graf van den H . Martinus gegaan was, werd hem het bisdom Tours geschonken, dat hij tot zijn dood hield .
Hij was voornamelijk historieschrijver .
I s i d o r u s H i s p a l e n s i s (f 636) . Ook deze was afkomstig uit een aanzienlijke Romeinsche familie . Hij volgde zijn broeder Leander op als bisschop
van Sevilla (Hispalis) . Zijne geschriften zijn compilaties uit vroegere werken .
Van belang zijn zijne „Originum", 20 boeken over de toenmalige wetenschap
en zijn ,,Sententiarum", een geloofs- en zedeleer uit de patres geput .
Beda Venerabilis (j 735). Deze was een Angel-Sakser . Hij werd
opgevoed in het klooster Wearmouth. De geschiedenis noemt hem een toonbeeld van godsvrucht . Zijn beroemdste werk is ,,H i s t o r i a e c c 1 e s i a s t i c a
g e n t i s A n g l o r u m," d .i . kerkgeschiedenis van het volk der Angelen . Dit
boek loopt tot 731 .
Toen Karel ., de Groote voor de eerste maal in Italië kwam,
(774) vond hik daar een kring van geleerde mannen zooals
Paul Warnefried, Paulines v . Aquileja en Theodulf v . Orleans .
Hij verbond deze mannen aan zijn hof . De voornaamste uit den kring der
hoftheologen was de vermaarde Alcuïnus. Karel deed voor de beoefening
der wetenschap zeer veel . In de hofschool (Schola palatina) ontvingen zijne
zonen en dochters, benevens die der aanzienlijksten in den lande, geregeld
onderricht. Telkens kwamen er uit Engeland, Ierland en Italië nieuwe leerkrachten bij .
A 1 c u ï n u s (t 804). Deze ontving zijne opleiding in de beroemde school
te York . In 796 gaf Karel, wiens vriend en raadsman Alcuïnus was, aan hem
de abdij te Tours, welker kloosterschool de beroemdste uit dien tijd werd .
Hijschreefo.a . „de fide sanctae et individuae Trinitatis", eencompendium der dogmatiek .
Paulus diaconus of Paul Warnefried (t 795), een Longobard .
Waarschijnlijk dreef de smart over den val van zijn vaderland hem in het
klooster Monte-Cassino . Karel verbond hem aan zich in 782. Hij was de geleerdste man van zijn tijd.
T h e o d u l f v . O r l e a n s (t 821), een Gooth, die bij Karel in hoog aanzien
stond. Hij heeft zich vooral gemengd in den strijd over den H . Geest (§ 20)
e n schreef een boek „de Spritu sancto" .
De Narol•
gische tijd,
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P a u l i n u s v. A q u i l e j a (t 804) . Deze heeft zich vooral doen kennen in
den strijd tegen de Adoptianen (§ 20) .
A g o b a r d van Lyon (t 804) . Zijn afkomst is onbekend .
De NaKarolingische Tot zijn dood was hik aartsbisschop van Lyon . Hik was een
bestrijder van het veldwinnend bijgeloof .
tijd .
C l a u d i u s v . T u r ij n (j- 830). Deze was van geboorte een
Spanjaard . Uitgeblonken heeft hij op uitlegkundig gebied . Hij bearbeidde de
gansche H . Schrift, maar alleen zijn commentaar op den brief aan de Galatiërs
is in haar geheel bewaard gebleven .
R a b á n u s M a u r u s (t 856). Deze werd geboren te Mainz, en opgevoed
in het klooster te Fulda. Sinds 822 was hij daar abt . Hij was een verklaard
tegenstander van den politieker arbeid van vele geestelijken . Maurus was
een leerling van Alcuïnus . Hij was een geleerd en zeer belezen man . In den
praedestinatiestrijd trad hij tegen Gottschalk op (§ 20) .
R a d b e r t u s P a s c h a s i u s (t 865) . Hij was een monnik, later abt van het
klooster Corbie in Picardië . Van hem is de ontwikkeling der transsubstantiatieleer .
H i n k m a r v. R h e i m s (t 882) minder een theoloog dan een kerkvorst en
diplomaat. Ook heeft hij deelgenomen aan den strijd tegen Gottschalk .
J o h a n n e s S c o t u s E r i g e n a (t 877) de grootste geleerde van zijn tijd,
„het wonder en het raadsel" van zijn eeuw genoemd . Hij ging van de grondstelling uit, dat ware theologie en ware filosofie slechts formeel van elkander
verschillen, maar in het wezen der zaak hetzelfde zijn . Zijn hoofdwerk is
,,d e d e v i s i o n e n a t u r a e ." Hij was neo-platonist . Zoo o .a. wat de leer der
drieëenheid aangaat. Hij had er geen bedenking tegen om de drie personen
te noemen drie namen van verhoudingen (relationes) in het goddelijke
Wezen . Later is zijn boek door paus Honorius III (1225) veroordeeld . Deze
gaf zelfs bevel alle exemplaren op te zoeken en ze te verbranden,
B e r e n g a r i u s v. T o u r s (t 1088) was de tegenstander van de transsubstantiatieleer.

§ 20. Godgeleerde geschillen .
De godgeleerde geschillen in dit tijdvak hadden betrekking op de
t h e o l o g i e (de uitgang des H . Geestes en de praedestinatie), op de
c h r i s t o l o g i e (Adoptianen) en op de leer der s a c ra m e n t e n (Transsubstantiatie). In tijdsorde gaat het geschil op Christologisch gebied
voorop .
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De A d o p t i a a n s c h e strijd (782 799) . Een zekere
zekere
p
M i g e t i u s had geleerd, dat de Drieeenheid aldus verstaan
moest worden, dat het goddelijk Wezen drieërlei openbaring had . In
David had zich de persoon des Vaders ; in Christus, den Davids-zoon,
de persoon des Zoons ; en in Paulus de persoon des H . Geestes geopenbaard . Op een Spaansche synode (782) trad de hartstochtelijke aartsbisschop E 1 i p a n d u s v a n T o 1 e d o tegen hem op en zocht daarin
aanleiding om zijne gedachten over het Christologisch dogma mede te
deelen . F e 1 i x, b i s s c h o p v a n U r g e 11 i s sloot zich geheel bij hem
aan . Beiden leerden het volgende : Christus is slechts naar Zijne godheid de zoon van God (filius Dei natura), naar Zijne menschheid . i s Hij,
evenals wij allen, een d i e n s t k n e c h t Gods, Die echter door een besluit Gods, tot Z o o n G o d s a a n g e n o m e n is (filius Dei adoptivus) .
Naar Zijn goddelijke natuur is Hij de e e uw i g-g e b o r e n e, maar naar
zijne menschelijke natuur de e e r s t g e b o r e n e zoon van God . De aanneming van de menschelijke natuur (adoptio) tot Zoon van God is al
begonnen bij Zijne ontvangenis door den H . Geest, eerst duidelijk openbaar geworden bij den doop en was voleindigd in de opstanding . In zijn
eerste stadium werd de strijd gestreden in Spanje . De priester B e a t u s
en de monnik H e t e r i u s bestreden Elipandus mondeling en schriftelijk .
Toen deze zich tot paus Hadrianus I wendde, veroordeelde deze het
Adoptianisme als Nestoriaansche ketterij (786) .
De strijd geraakte in een tweede stadium, toen Karel de Groote, die als
beschermheer van de orthodoxie wilde optreden, zich ermede inliet .
Reeds in 792 moest Felix op een synode te Regensburg zijne ketterijen
afzweren. Hij werd daarop naar paus Hadrianus gezonden, voor wiep
hij zijne afzwering moest herhalen . Maar daar bleef het niet bij . Karel
de Groote riep eene s y n o d e t e F r a n k f o r t saam (794) . Daar werd
het Adoptianisme opnieuw veroordeeld en het oordeel van de synode
werd naar Spanje gezonden, onderteekend door paus en koning . De
Spaanschen bekommerden zich echter weinig om dit schrijven . Een
geestelijke commissie, door den koning gezonden, werkte alleen uit, dat
Felix zich nog eens aan een kerkelijk onderzoek wilde onderwerpen .
Op de rijksvergadering te Aken (799) disputeerde Felix zes dagen met
Alcuïnus en verklaarde hij zich overtuigd . Alcuïnus en Paulinus v .
Aquileja (§ 18) zonden nu strijdschriften de wereld in tegen de Adoptianen .
Felix bleef tot zijn dood (818) onder bewaking van den bisschop van
Ado lianen.
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Lyon . Het bleek uit door hem nagelaten geschriften, dat hij tot zijn dood
het Adoptianisme getrouw gebleven was . Tot in de tweede helft van de
9e eeuw bleef deze dwaling in Spanje voortleven .
In den tijd van Karel den Groote verdedigden A1 c u ï n u s
De uitgang
en T h e o d u 1 f de leer van den uitgang des H . Geestes
d:e
~o o k v a n d e n Z o o n" (filioque) in geschriften . Op een
H. Geestes.
synode te Friaul (791) trad Paulinus v . AquileJ'a
mede voor de verandering van het kerkelijk symbool in het krijt. Ook
een synode, te Aken gehouden (809), billijkte de toevoeging filioque",
maar Paus Leo III, hoewel het eens zijnde met de leer van den uitgang
» ook van den Zoon", keurde de verandering van het symbool af en liet
in de Pieterskerk te Rome twee zilveren tafelen aanbrengen met het
kerkelijk symbool daarop gegraveerd, doch zonder de woorden „filioque" .
Ongetwijfeld geschiedde dit alleen, om aan Karel den Groote te doen
gevoelen, dat hij in zake de leer geen gezaghebbende uitspraken mocht
laten gelden . Dat stond aan den paus en aan hem alleen .
De praedestinatie-strijd (847-868) . Augustinus had
Praedestinatie- de leer der praedestinatie helder ontwikkeld, maar zijn
strijd
leer kon aan velen niet behagen. Het semi-pelagianisme,
dat in de practijk den boventoon voerde, moest zich wel tegen de
praedestinatieleer verzetten, omdat deze de vrijmacht Gods alleen op
den voorgrond stelt en aan den mensch allen roem ontneemt . G o t t s c h a 1 k,
de zoon van een Saksischen graaf Berno, werd opgevoed in het klooster
te Fulda. Later kwam hij in het klooster te Orbais (Soissons) en daar
legde hij zich geheel en al toe op de studie van Augustinus' geschriften .
Hij deed dit niet, zooals vele anderen, om slechts enkele zinnen en gedachten uit de werken van dien grootvorst onder de kerkvaders te verzamelen, maar hij wilde Augustinus kennen . Hij drong door in diens
gedachtengang en werd daardoor een vurig bewonderaar van diens
praedestinatieleer . Hij ging zelfs nog verder dan deze, want hij leerde
een dubbele praedestinatie (praedestinatio gemina), n .m . een praedestinatie tot zaligheid, maar ook een praedestinatie tot verdoemenis.
Rabanus Maurus, eerst abt te Fulda, maar later aartsbisschop te Mainz,
viel Gottschalk, die op een reis naar Italië propaganda voor zijn leer
gemaakt had, aan. Hij schreef tegen Gottschalk en trok uit diens leer
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de ongehoorde conclusie, dat de praedestinatie tot het verderf een praedestinatie tot de zonde was .
Rabanus leerde daartegenover, dat er een voorwetenschap en een
voorbeschikking was (praescientia et praedestinatio). De verdoemenis
viel alleen onder de eerste. Een synode te M a i n z (848) veroordeelde
het gevoelen van Gottschalk, excommunieerde hem, en leverde hem over
aan zijn metropolitaan H i n k m a r v a n R h e i m s . Deze liet hem op de
synode te Q u i e r s y (849) opnieuw veroordeelen en, daar hij niet wilde
herroepen, liet hij hem geeselen en tot levenslange gevangenis opsluiten
in het klooster H a u t-V i 11 i e r s . Gottschalk bood aan de rechtvaardigheid zijner zaak door een godsoordeel te laten uitmaken, maar Hinkmar,
ofschoon anders een voorstander van godsoordeelen, sloeg dit aanbod
af. De onmenschelijke behandeling van Gottschalk en de verwerping
van Augustinus' leer door enkele kerkvorsten riep in Frankrijk een storm
in het leven, welke zich tegen Hinkmar keerde . P r u d e n t i u s van
T o u r s nam het voor Gottschalk op . K a r e 1 d e K a 1 e liet enkele
godgeleerden uitspraak doen, onder wie R a t r a m n u s, en deze
uitspraak viel ook ten gunste van den gevangene uit. Toen zocht
ook Hinkmar naar steun . Hij vond die bij eenige godgeleerden en
bij den Schot E r i g e n a, maar door het optreden van den laatste werd
de zaak erger .
Nu nam Karel de Kale het voor Hinkmar, die in het nauw gebracht
was, op . Hij liet eens synode bijeenroepen te Quiersy (853) waar de
leer van de dubbele praedestinatie werd veroordeeld en waar o . a. het
volgende uitgesproken werd : liberum habemus arbitrium ; Deus omnipotens omnes homines sine exceptione vult salvos fieri, licet non omnes
solventur, d, i . wij hebben een vrijen wil ; God almachtig wil alle menschen zonder uitzondering zalig maken, hoewel zij niet allen gered worden .
Gottschalk, door zijn verdedigers alleen gelaten, beriep zich op paus
Nicolaas I . Het scheen, alsof deze verandering in zijn lot zou brengen,
want Nicolaas was Hinkmar niet gunstig gezind . Deze wist echter door
voorspraak en brieven den paus voor zich te winnen . Gottschalk bleef
in zijn kerker. Twintig jaar duurde zijn gevangenschap, maar hij was
niet te bewegen, om iets van zijn gevoelen te herroepen . In 868 stierf
hij. Hinkmar beval, dat zijn lijk in ongewijde aarde begraven zou
worden .
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Er ontstond ook verschil op het gebied van de 1

eer

Avondmails •
d e r s a c r a m e n t e n . Sedert Gregorius den Groote was
sírijd,

de oude leer, o . a, voorgestaan door Tertullianus, dat brood
en wijn slechts z i n n e b e e l d e n waren van het lichaam en bloed van
Christus, vervangen door de leer, dat brood en wijn op zekere wijze het
lichaam en bloed des Heerera vertegenwoordigden, zoodat Christus, schoon
op onbloedige wijze, telkens door de hand des priesters geofferd werd
tot vergeving van zonden . In 831 trad R a d b e r t u s P a s c h a s i u s,
monnik uit het klooster Corbie, op met een geschrift : „de corpore et
sanguine Domini" d . i. over het lichaam en bloed des Heerera. Paschasius
verdedigde in dat boek de wezensverandering (transsubstantiatie) van
brood en wijn. Hij heeft die leer niet uitgedacht, hij sprak slechts openlijk uit en trachtte te rechtvaardigen, wat reeds lang in het hart van
velen geleefd had. Toen hij zijn boek geschreven had, bleef het in het
begin onopgemerkt, maar, toen Paschasius abt van het klooster te Corbie
geworden was en zijn boek, omgewerkt, aan Karel den Kale gezonden
had, vroeg deze (844) het oordeel van R a t r a m n u s, den geleerden monnik
te Corbie, die nu gelegenheid vond, om, zonder namen te noemen, zijn
abt te bestrijden . Hij leverde een scherpe critiek en schreef dat het
lichaam en bloed des Heerera slechts „s p i r i t u a 1 i t e r" d . i . geestelijk"
genoten werden . De leer van Paschasius, die eigenlijk slechts een reflex
was van het volksgeloof, kon echter wel tegengestaan, maar niet uitgeroeid worden . Daarvoor zaten de wortelen te diep .
Twee eeuwen later werd de avondmaalsstrijd hernieuwd . B e r e n gar i u s v a n T o u r s, hoofd van de domschool te Tours, leerde, dat Christus
niet s u b s t a n t i e e l in het avondmaal tegenwoordig was, dat evenwel
Zijne k r a c h t daar ervaren werd . Om die kracht te ervaren, was niet
alleen noodig de c o n s e c r a t i e, maar ook en veel meer h e t g e 1 o o f
aan de zijde des ontvangers . Hij wilde dus niet weten van een opus
operatuin . Lanfranc van Bec trad met hem in het krijt . In 1050
werd Berengarius te Rome veroordeeld . Hij herriep zijn gevoelen, maar,
in Frankrijk teruggekeerd, herriep hij zijne herroeping . Daardoor klom
de vijandschap van zijne tegenstanders ten top . Hildebrand, die een
vriend van Berengarius was, was intusschen paus geworden en deze
noodzaakte, omdat zijn eigen rechtzinnigheid verdacht begon te worden,
op een synode te Rome (1079) Berengarius om zijn dwaling af te zweren .
De om zijn onstandvastigheid onsympathieke man deed dit . De paus
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gaf hem nu een veiligheidsbrief en Berengarius begaf zich naar het
eiland St . Come bij Tours, waar hij in strenge afzondering leefde en, in
hoogen ouderdom, met de kerk verzoend, stierf (1080) .

§ 21 . De eeredienst.
In de oude kerkgeschiedenis zien wij, dat de prediking
zeer in eere was . De H . Schrift werd verklaard en toegepast ; maar, toen de volken, die sinds de volksverhuizing Europa overstroomd hadden, voor het Christendom gewonnen werden en in den
schoot der kerk werden opgenomen, werd dit anders . De priesters uit
die volken kenden voor het meerendeel de kerkelijke taal, het Latijn,
niet. Vandaar dat de prediking op den achtergrond kwam te staan . De
eeredienst bepaalde zich in het tijdvak van de Merovingers tot het vervullen
van ceremoniën . Het is de eere van Karel den Groote, dat hij het gevaar heeft ingezien, dat dreigde .
Hij liet in 780 door P a u 1 u s D i a c o n u s uit de kerkvaders een verzameling van predicatiën voor alle zon- en feestdagen opstellen „homiliarium" geheeten . Vooral waren vele predicatiën opgenomen van den
Noord-Italiaanschen prediker M a x i m u s v a n T o u r s (460) . Aan de
bisschoppen droeg de keizer op, deze predicatiën in de volkstaal over
te zetten . De missionarissen predikten doorgaans door tolken . Overigens
werd in de meeste kerken in de landstaal gepredikt, wat er niet weinig
toe bijdroeg, om de prediking weder meer op den voorgrond te brengen .
Predikfin ,

Het kerkgezang bleef tot den clerus beperkt. Karel de
Groote eischte wel, dat de gansche gemeente zou deelnemen aan het g l o r i a of s a n c t u s, maar tevergeefs .
In de 7de tot gde eeuw hebben vele dichters van kerkelijke gezangen
geleefd, onder wie voornamelijk moeten genoemd worden : B e d a V enerabilis, Paul Warnefried, Paulinus v . Aquileja, Theo duif
v. Orleans, Alcuïnus, Rabanus Maurus, Gottschalk e .a . De
schoone hymne voor Pinksteren : ,,V e n i c r e a t o r S p i r i t u s" werd
toegeschreven aan Karel den Groote . Het kerkgezang bestond in dien
tijd nog alt®os in lange toonreeksen zonder tekst als een uitdrukking
van sprakelooze bewondering . Ze volgden op het Halleluja van de Mis .
Kerkgezang .
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De monnik N o t k e r B a b u l u s uit St. Gallen (f 912) begon voor het
eerst aan deze toonreeksen een tekst toe te voegen in Latijnsch proza.
Dit waren de zoogenaamde S e q u e n z e n . Het volk zong in den dienst
niet . Alleen bij processiën, bedevaarten of begrafenissen mocht het
zingen en dan bestond het gezang doorgaans in het herhalen der woorden K y r i e e 1 e i s o n . Langzamerhand ontwikkelde zich de volkszang .
In de volkstaal werden geestelijke liederen vervaardigd en deze eindigden
dan gewoonlijk met het ,,Kyrie eleison" . Ze werden daarom 1 eisen
genoemd . In deze leisen moet men den oorsprong zoeken van het
Duitsche kerklied .
Het Ambrosiaansche gezang (836) was, uitgenomen in Milaan, overal
door het Gregoriaansche vervangen (I 158) . Had Gregorius scholen opgericht voor zangers, niet minder heeft Karel de Groote zich beijverd,
om de gewijde muziek te doen beoefenen . Hij stichtte zangscholen te
Metz, Soissons, Orleans, Parijs, Lyon enz . Naast den c a n t u s f i r m u s
van Gregorius kwam de cantus figuratus of discantus, d . w, z.
de oorspronkelijke zang werd met allerlei bijvoegselen versierd .
Het eerste orgel schijnt door keizer Constantinus Copronicus in 757
uit Constantinopel aan Pepijn den Korte gezonden te zijn . Een door
keizer Michael I aan Karel den Groote gezonden orgel liet deze in den
dom te Aken zetten . De orgels waren nog zeer onvolkomen . Ze hadden
9-12 toetsen en deze moesten, evenals dit bij het latere klokkenspel
geschiedde, met de vuist worden neergeslagen . Een groote vooruitgang
was de uitvinding van het p e d a a l (1426) .
Sinds Maria in de 5e eeuw Moeder Gods was genoemd,
begon zij steeds honger plaats in te nemen in de beschouwing der Christenen . In dit tijdvak kwam echter de Mariavereering eerst
tot volle ontplooiing. Er werden nieuwe feesten te harer verheerlijking
in het leven geroepen . Op 25 M a a r t : M a r i a b o o d s c h a p (festum
annuntiationis). Op 2 F e b r u a r i : M a r i a r e i n i g i n g (festum purihcationis), ook wel Maria lichtmis genoemd, omdat dan de kaarsen
gewijd werden . Op 15 Augustus : Maria hemelvaart (festum
assumptionis Mariae). Op 8 S e p t e m b e r : M a r i a g e b o o r t e (festum
nativitatis Mariae) . Deze feesten zijn niet alle in denzelfden tijd ontstaan,
maar langzamerhand . Naarmate de eenvoudige dienstmaagd des Heeren meer
als koningin des hemels werd aangemerkt, begon men meer feesten te vieren .
Feestdagen.
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De h e i 1 i g e n d i e n s t vond bij de Germaansche volken
een goeden ingang . Men vond er als het ware een vergoeding in voor het verliezen van de vroegere afgoden.
B e e 1 d e n v e r e e r i n g werd in de Germaansche kerk weinig gevonden .
De Karolingers waren daar groote tegenstanders van, maar des te meer
hield men van r e 1 i q u i e ë n . De rijkdom van reliquieën in de Westerscha
kerk was groot. Rome was de onuitputtelijke schatkamer . Telkens vond
men in woestijnen en kloosters beenderen van heiligen . De ontvangst
van een nieuwe reliquie was voor een kerk of een klooster een evenement . Het Frankische klooster Centula bijv. bezat in de 9e eeuw een
schat van reliquieën, waaronder melk van de heilige jonkvrouw, haar uit
den baard van Petrus, hout van de tabernakelen, die Petrus had w i 11 e n
bouwen enz .
De b e d e v a a r t e n waren zeer in zwang, vooral bij de Angelsaksers .
De meest beroemde bedevaartplaatsen waren Rome met de graven van
Paulus en Petrus en het graf van Martinus van Tours .
Er ontstond in het Oosten in de 5e eeuw ook een f e e s t van
All e r h e i 1 i g e n. In het Westen kwam het op in de 7e eeuw. Het werd
in het Oosten gevierd op den Zondag na Pinksteren, in het Westen op
12 Mei . Later is de datum gesteld op 1 N o v e m b e r . Eerst was het een
feest voor de martelaren, later voor alle heiligen . In 998 kwam er op
2 N o v e m b e r bij All e r z i e 1 e n . Dit feest dankt zijn ontstaan aan
. .

Heiligenvereermg .

0 d i 10, abt van Clugny.

§ 22.

Het Christelijk leven.

De Germaansche volken brachten hun eigen levenswijze
mede . Onder hen heerschten groote ondeugden, voornamelijk dronkenschap en ontucht . Woeker en wraak waren
aan de orde van den dag. De kerstening van deze volken was te uitwendig geweest . Het waarachtig Christendom was bij de meesten onbekend . Men had een Christelijk vernis ontvangen, maar de kracht der
waarheid was niet doorgedrongen tot den wortel van het leven .
De Germaansche volken braken dan ook niet met hun vroeger leven .
Naast hun ondeugden stelden zij Christelijke deugden . Naast het
Christelijk geloof bloeide het bijgeloof en naast Christelijke zeden bleven
Het leven in
t algemeen.
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heidensche gewoonten voortbestaan . Men knielde voor het kruis, maar
hield er tegelijk zijn heilige booroen en bosschep op na .
Dit alles was een gevolg van de manier der kerstening, zooals die
door Gregorius den Groote was aanbevolen . Volgens dezen kerkvader
moesten de heidensche beschouwingen niet u i t g e r o e i d worden, maar
Yn Christelijken zin v e r a n d e r d worden . Het bestaan der goden werd
bijv. niet als inbeelding voorgesteld, maar de goden werden voor demonen
verklaard . Vandaar, dat het spreken over den duivel toen zoo vaak
voorkwam . En tegen die demonen werden dan de heiligen en de engelen
als schutsheeren aangeroepen . In dit tijdvak was echter de beschouwing
over den duivel ernstig en was nog niet, gelijk in de latere tijdvakken
der Middeleeuwen, in spotternij ontaard .
Onder godsoordeelen of ordalia verstond men,
dat er een bijzondere goddelijke uitspraak kon geschieden,
waardoor een zaak beslecht werd. Zoo bestonden a. het
t w e e g e v e c h t . Slechts de vrije mocht daaraan deelnemen . Grijsaards,
vrouwen, kinderen en geestelijken konden een plaatsvervanger stellen .
b . De vuurproef . De bloote hand werd een tijdlang in het vuur gehouden, of een gloeiend ijzer in de bloote hand 9 schreden gedragen .
C. De k r u i s p r o e f . Aanklager en aangeklaagde moesten de armen uitstrekken bij het altaar . Wie het eerst de armen liet zakken, was schuldig .
d. De k o k e n d-w a t e r p r o e f . Iemand moest een ring of steen met ontblooten arm uit een ketel, gevuld met kokend water, halen . e. De
a v o n d m a a 1 s p r o e f . Deze werd vooral bij geestelijken toegepast . Wie
na het nemen van de hostie spoedig stierf, was schuldig . Men gevoelde
er niets van, dat men God op deze wijze verzocht . Karel de Groote verdedigde deze ordalia, maar Agobard van Lyon veroordeelde ze als godonteerend bijgeloof .
Godsoordoelen.

De algemeens volksontwikkeling stond ondanks de po-

Godsdienstige gingen
aangewend,
tot verbetering door Karel den Groote
ontwikkeling ;

op laag peil . De godsdienstige ontwikkeling was ook maar
gering . Het onderricht van de jeugd bestond in het van-buiten-lesren
van het Onze Vader" en van de n 12 artikelen des geloofs". Wie van
de mannen en vrouwen deze beide niet kende, moest naar Karels bevel
door slagen en vasten gedwongen worden ze te lesren . Later begon
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men enkele gedeelten des Bijbels of uit de boeken der kerkvaders in de
volkstaal over te zetten . Vooral in de kloosters te St . Gallen en te
Fulda hield men zich daar ijverig mee bezig .
Persoonlijk,

waarachtig

Christelijk leven werd maar

Godsdienstig
schaars aangetroffen . In de kerk stond de priester op den
leven,

voorgrond. Hij naderde voor de gemeente tot God. Hij
deelde den zegen mede . Hij offerde voor God en deelde het lichaam en
bloed des Heeren uit ; maar van persoonlijk geloofsleven werd niet veel
bemerkt . In de kloosters vond men bij veel waardelooze ascese toch ook
nog ware gemeenschapsoefening met God . Ook onder de geestelijken
werden nog godvruchtige mannen aangetroffen, niet het minst onder hen,
die arbeidden in het werk der zending . Deze missionarissen waren doorgaans toonbeelden van geloof en dienende liefde, van zelfverloochening
en zelfovergave aan den dienst des Heeren .
De a r m e n z o r g nam de kerk met ijver ter harte . Elke
kerk, die maar eenigszins welvarend was, had een of meer
gebouwen, waarin armen, kranken, weduwen en veezen op
kosten van de kerk verpleegd werden . Dat kerkegoed armengoed was,
verdween langzamerhand uit het bewustzijn, nadat de staat de goederen
der kerk in leen begon te geven .
Armen
verzorging .

Volgens de beschouwing der Germaansche volken was
de dag der verloving de eigenlijke sluiting van
h e t h u w e l ij k . Het t r o u w e n, dat daarop volgde en dat geschiedde
op de openbare gerichtsplaats, was slechts de openbare voltrekking van
een reeds bestaand huwelijk. De kerk mocht dan aan dat huwelijk een
godsdienstige wijding geven . Het tweede huwelijk was ook
onder de Germanen niet in eere . E c h t s c h e i d i n g was nog niet ongeoorloofd. Zelfs een nieuw huwelijk van gescheidenen was niet verboden . Gemengde huwelijken met Heidenen, Joden of Arianen liet de
kerk niet toe . Het moeilijkst viel het den Germanen om zich te schikken
in de bepalingen der kerk omtrent de graden van bloedverwantschap,
die een huwelijk onmogelijk maakten (I .170) . De nationale gewoonte
bracht zelfs mede, dat men de weduwe van een broeder huwde .
Huwelijk,
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TWEEDE TIJDVAK.
Van Gregorius VII tot Bonifacius VIII.
(1073 1294) .
De bloeitijd der pauselijke kerk .

§ 23. Algemeens toestand .
Kerk en staat, ofschoon twee afzonderlijke terreinen, kwamen in dien
tijd met elkaar in de nauwste aanraking. Vandaar dat de kerkgeschiedenis
en de wereldgeschiedenis elkander telkens kruisen en het onmogelijk is
zich een juist beeld te vormen van de kerk in dat tijdvak, indien men
niet eerst zich georiënteerd heeft op het terrein der wereldgeschiedenis .
Alleen zoo is het mogelijk zich rekenschap te geven van de machtige
worsteling tusschen paus en keizer, welke dit geheele tijdvak beheerscht .
Het groots rijk van Karel den Groots was verdeeld . Het ideaal van
één machtig rijk en daarin ééne machtige staatskerk was niet bereikt .
De eerste vorst, die weder het ideaal opvatte van één machtig keizerrijk,
was Otto I, die in het jaar 962 door den paus tot Romeinsch keizer
gekroond werd, maar Otto had slechts te gebieden over een deel van
het vroegere machtige rijk . Hij regeerde alleen over het Oost-Frankische
rijk, aan den Rijn, de Elbe, de Main, de Donau en over Italië, en zijn
heerschappij liep gevaar, omdat hij te rekenen had met de verschillende
hertogdommen, die ontstaan waren (het Schwabische, het Beiersche, het
Frankische, het Lotharingsche en het Saksische) . Otto trachtte zich uit
deze moeilijkheid te redden door die hertogdommen zooveel mogelijk
aan familieleden te geven, maar dit middel bleek niet voldoende, want
enkele dezer familieleden (o . a . zijn zoon en zijn broeder) stonden tegen
hem op . Daarom koos Otto een ander middel . Hij wilde zijne heerschappij
gronden op d e m a c h t d e r K e r k . Zijn politiek werd van nu aan, de
kerk door het schenken van goederen, ja, zelfs door het verleenen van
graafschappen in aanzien te brengen . Zoodoende kwam tegenover de
w e r e i d 1 ij k e macht de k e r k e l ij k e te staan en van de geestelijke
machthebbers, die Otto zelf benoemde en beleende met ring en staf,
had hij geen kwaad te duchten, temeer niet, omdat de geestelijke ambten
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niet erfelijk waren . Geestelijke vorstendommen vervielen bij sterfgeval
weder onder de vrije beschikking van den koning.
Zoo stond het met de w e r e 1 d 1 ij k e macht en hoe was 't gesteld,
met de kerkelijke?
Het pausdom was sedert de ontbinding van het Karolingische rijk ook
in verval geraakt. Het was in de 9e en 10e eeuw onderworpen aan de
intrigues van den steedschen adel te Rome . Onwaardige mannen bekleedden den pauselijken stoel, en nu werd in Rome de hope gevestigd
op de Duitsche vorsten . Bij herhaling zijn Otto en diens zonen tusschen
beide getreden in Rome, om aan diep verdorven toestanden een einde
te maken . In het begin der l ie eeuw was Rome weder een toonaal van
strijd . Niet minder dan drie pausen streden om het recht op den stoel
van Petrus (Sylvester III, Benedictus IX en Johannes Gratianus onder
den naam van Gregorius VI) . De toestand was nu zoo ernstig geworden,
dat men in Rome weer uitzag naar de bemiddeling des keizers en deze,
Hendrik III, een krachtig man, zette op een synode te Sutri (1046) de
drie pausen af. Tegelijkertijd werd Hendrik tot Romeinsch patriciër verheven en hij ontving daardoor het recht van benoeming in het bisdom
Rome . De Romeinen waren zoo dankbaar, dat zij beloofden nooit weder
een paus te zullen wijden zonder toestemming van den keizer . Hendrik
was door , den nieuwen paus Clemens II tot keizer gekroond op het
Kerstfeest van het jaar 1046.
Van nu aan berustte de benoeming der pausen niet meer in Rome,
maar bij den keizer en de drie volgende pausen waren dan ook allen
Duitschers.
De keizer had dus het pausdom en de kerk gered, maar was het gewenscht, dat de keizer de reformator was en bleef? Neen, de kerk
moest v a n b i n n e n u i t hervormd worden . Dat bracht haar karakter
mede . Zij mocht niet leven bij de gratie van de wereldlijke macht .
Daarom was er reformatie noodig door eigen kracht, en deze reformatie
kwam door de Cluniacensers .

§ 24 . De Cluniacensers.
Het kloosterleven beantwoordde ook niet meer aan het eens gevormde
ideaal . In plaats dat de monniken zich van het wereldscha leven afzon-
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derden, wierpen zij zich veeleer midden in dat leven. Wetenschap en
kunst werden in de kloosters, vooral dat te St. Gallen, met voorliefde
beoefend. Wereldzin sloop binnen de naakte muren van het klooster, de
kloostertucht verviel, de oude gestrengheid week, de ascese werd op
den achtergrond geplaatst en weelderigheid verving het vroegere rigorisme .
De wortel van het eigenlijke monnikenwezen was aangetast . Het zout
was smakeloos geworden . Daar moest verandering, hervorming komen .
En zij kwam . De zetel van den reformatorischen geest werd het klooster
C 1 u g n y, op Bourgondischen bodem . De abt 0 d o (927--941) had in
dat klooster den ouden regel der Benedictijnen vernieuwd en nog verscherpt bovendien . Hij trachtte aan de monniken in zijn klooster de
heerschappij over zich zelven te hergeven . Daarom werd voorgeschreven,
dat zij op bepaalde tijden en plaatsen zwijgen moesten . Dat was noodzakelijk om de zelfbeheersching te bevorderen, maar tevens om op kunstmatige wijze het geestelijke leven op te wekken en aan te kweekera .
Het oude ideaal werd weer voorgehouden . Het wenkte weder uit de
verte . De monniken van Clugny werden de heiligen des volks . Die
mannen met dat gekastijde lichaam, met die onmiskenbare sporen van
wereldverachting en zelfverloochening trokken machtig aan . Vele kloosters
vereenigden zich met het moederklooster te Clugny tot eene congregatie
onder het opzicht van den abt te Clugny . De oude toestand, toen ieder
klooster zijn eigen bestuur had, maakte plaats voor eene nieuwe inrichting,
waarbij vele kloosters onder één hoofd kwamen te staan .
Toch was het doel van deze congregatien niet alleen hervorming van
het kloosterleven door terugkeer naar de ascese, de Cluniacensers hadden nog een ander devies in hun banier geschreven . De kerk moest ook
bevrijd worden van de wereldlijke macht . Het beginsel, belichaamd in
de Pseudo-Isidorische decretalen, moest doorwerken, de pauselijke macht
moest voor goed gegrondvest worden . Toen keizer Hendrik III de Cluniacensers zijn genegenheid toonde, toen deze zelfs maakte, dat het klooster
te St. Gallen den nieuwen vorm van het kloosterleven aannam, toen hij
met zeker welbehagen de reformatie beschouwde, toen dacht hij niet,
dat uit den kring der Cluniacensers de mannen zouden voortkomen, die
den strijd op leven en dood zouden wagen met de wereldlijke macht .
Van Clugny uit zou de strijd beginnen tusschen paus
e n k e i z e r . Uit de Cluniacensers kwam Hildebrand voort, paus
Gregorius VII .
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§ 25 . De geschiedenis van het Pausdom .
1.

Gregorius VII.

Gregorius VII (1073-1085), oorspronkelijk Hilde-

Voor
b r a n d, was uit eenvoudige ouders te Toscana geboren .
zijn optreden
als paus,
H,i' werd later kapelaan van Gregorius VI, een der drie

pausen, die door Hendrik III afgezet werden. Hildebrand
begeleidde Gregorius naar Keulen, waar deze in ballingschap stierf . Na
Gregorius' dood ging Hildebrand in het klooster te Clugny . Het is niet
zeker, of hij de geloften aflegde . Onder den krachtigen paus Leo IX
(1049-1054) zien we hem weder te Rome . Hij werd Leo's rechterhand .
De besluiten omtrent de simonie en het coelibaat waren ongetwijfeld
onder den invloed van Hildebrand genomen . Ook onder de volgende
pausen bleef hij grooten invloed uitoefenen (Victor II 1055-1057,
Stefanus X 1057-1058), maar vooral onder Nicolaas II (1058-1061)
werd Hildebrand met zijn reformatische denkbeelden de ziel van de
Roomsche curie . Hij verhief het pausdom tot ongekende glorie . Omdat
hij gevoelde, dat te eeniger tijd een conflict komen moest met Duitschland, zocht hij de Noormannen aan zich te verbinden . Nicolaas gaf aan
hun opperhoofd R o b e r t G u i s c a r d de heerschappij over Apulië,
Calabrië en Sicilië. Nu bewerkte Hildebrand, dat op de lateraan-synode
te Rome 1059 bepaald werd, dat de verkiezing van den paus voortaan
geschieden zou door de R o o m s c h e k a r d i n a 1 e n . Aan den lageren
clerus en het volk werd het recht van acclamatie gegeven . De invloed
van den keizer op de verkiezing van den paus was hierdoor gebroken .
De keizerin (Hendrik III was in 1056 gestorven) liet een concilie van
Duitsche bisschoppen bijeenroepen en deze spraken uit, dat Nicolaas II
afgezet moest worden . Kort daarop stierf de paus. Tot opvolger werd
door een partij te Rome Honorius II gekozen, maar deze verkiezing was
buiten Hildebrand omgegaan . Deze had vier weken vroeger al een opvolger laten benoemen door de kardinalen n .m . Alexander II . Toen deze
stierf, was het oogenblik gekomen voor Hildebrand, om zelf den pauselijken stoel te beklimmen . Tegen de vastgestelde orde in werd
hij door den volkswil tot paus gekozen .
Ktrkgesch. ll

5
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Nu was Gregorius in de gelegenheid om zijn levens. Twee dingen stonden bij hem
voorop : de kerk moest eerst los worden van de wereld . Ze
was nu door allerlei banden onvrij . En dan moest zij, losgemaakt, d e
heerschappij over de wereld trachten te verkrijgen . Gregorius, de man met den ijzervaster wil en met het uitstekende doorzicht,
de geleerde en tegelijk onbesproken man, die in zich vereenigde de
gaven van den monnik, den kerkvorst en den diplomaat, zou
het tot zijn verdere levenstaak stellen, om die beide genoemde doeleinden te bereiken . Om de kerk vrij te maken van de macht der wereld,
wilde hij, dat zij afstand zou doen van al de rijkdommen, rechten,
vorstendommen en heerlijkheden, haar door den staat gegeven . Wanneer
zij daar afstand van deed, kon zij ook eischee, dat de i n v e s t i t uur
door leeken verdween en de treurige s i m o n i e een einde nam . Maar
dan moesten ook de dienaren der kerk afstand doen van de wereld door
een vrijwillig p r i e s t e r c o e l i b a a t te aanvaarden . De grondgedachte
van het monnikenwezen moest in de gansche kerk tot heerschappij
komen. Armoede en wereldverzaking moesten betracht worden . De kerk
moest hervormd worden, maar in den geest van het monnikenwezen .
Clugny moest zegepralen . Eerst dan zou de kerk in staat zijn om de
heerschappij over de wereld te veroveren . Zij macht niet bestaan bij de
gratie der vorsten. De vorsten moesten regeerera bij de gratie der kerk .
In 1073 trad Gregorius als paus op en in 1074 vernieuwde en verscherpte hij de reeds bestaande c o e 1 i b a a t s w e t t e n . Tot nu toe waren
alleen de ordines maiores (I . 138) gebonden aan het coelibaat, maar
Gregorius breidde dit uit tot alle ambten . Alle priesters, die gehuwd
waren, werden afgezet. De tegenstand van de lagere geestelijkheid baatte
niets . De ijzeren wil van Gregorius zette zonder aanzien des persoons
de uitvoering van het besluit door .
Een jaar daarna 1075 sprak Gregorius zich uit over de s i m o n i e
(d . i, het verkoopes van geestelijke ambten . Hand. 8 :18). Wie zich
daaraan schuldig maakte, zou met den ban gestraft worden .
Tevens sprak hij zich uit over de gebruikelijke i n v e s t i t u u r, (d . i .
het verleenen van kerkelijke ambten door leeken, het geven van ring
en staf) . Wie een kerkelijk ambt voortaan uit de handen van een wereldlijk persoon ontving, moest afgezet worden en de leenheer, die het waagde
de investituur te doen plaats hebben, moest in den ban gedaan worden .
Zijn optreden . ideaal te verwezenlijken
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De grondgedachte van Gregorius' stelsel was de herstelling van een universeele theocratie op aarde of,
gelijk wij het reeds vroeger uitdrukten, de v e s t i g i n g v a n e e n kerks t a a t . Van dezen kerkstaat moest de paus als plaatsbekleeder van
Christus het hoofd zijn . Er mocht wel eene koninklijke macht zijn,
maar deze moest zich alleen bepalen tot het wereldlijke terrein . Alle
staten van Christelijken naam moesten dezen kerkstaat uitmaken . De
vorsten moesten hun wijding ontvangen van de kerk . Alle macht ontleende de wereldlijke overheid aan de kerk en dus aan den paus, als
den vertegenwoordiger van Christus op aarde . De paus kon deze macht
aan de overheid ontnemen, wanneer deze van de verleende macht geen
goed gebruik maakte. In zulk een geval behoefden de onderdanen niet
langer gehoorzaamheid aan de overheid te bewijzen . Om dit alles duidelijk te maken gebruikte Gregorius het beeld van de zon en de maan .
Het pausdom was de zon, het koningschap de maan en, gelijk nu de
maan haar licht en warmte ontvangt van de zon, alzoo ontvangt het
koningschap alles van het pausdom .
Dit stelsel was de vrucht van heilige overtuiging bij Gregorius . Toch
kan niet ontkend worden, dat heerschzucht hem gedreven heeft, al is
het waar, dat hij niet voor e i g e n belangen streed . Zijn ideaal was de
glorie van de Roomsch Katholieke kerk . De middelen, welke hij bezigde,
om dat doel te bereiken, waren niet altoos onverdacht . De beginselen
der Cluniacensers : 1 o s m a k i n g van de kerk uit de banden der wereld
heeft hij in toepassing gebracht ; maar de o v e r h e e r s c h i n g van de
kerk over de wereldlijke macht was een beginsel van hemzelven . » Op
het gebied van de kerkregeering is hij de grootste man uit de Middeleeuwen geweest" (L . v . Ranke) .
lijn stelsel .

2.

Gregorius VII en Hendrik I V.

Pauselijke en wereldlijke macht.

Met een stelsel als dat van Gregorius moest het tot een strijd komen
met de wereldlijke macht . De strijd liet zich dan ook niet lang wachten .
Aan het hof van Hendrik IV (1056--1106) maakte -men zich op ergerlijke
wijze schuldig aan simonie . De paus deed vijf raadslieden van Hendrik
in den ban en de koning, die gewikkeld was in een oorlog met oproerige
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Saksers, ontsloeg de raadslieden voorloopig, maar na het einde van den
oorlog herstelde hij ze weder. De paus riep hem daarvoor tot verantwoording . Op nieuwjaarsdag van het jaar 1076 verscheen een pauselijk
gezantschap voor den koning te Goslar, dat hem met den ban bedreigde,
indien hij de herstelde raadslieden niet afzette en een ander leven ging
leiden. Toen ontbrandde de toorn van Hendrik . Onbezonnen riep hij
een synode bijeen te W o rm s (1076) en op die synode liet hij den paus
afzetten . Nu sprak de paus, getrouw aan zijn eenmaal aangenomen beginsel, den ban uit over Hendrik en verklaarde diens onderdanen vrij
van hun eed tot gehoorzaamheid . Deze ban maakte diepen indruk in
Duitschland . Het volk en de vorsten gevoelden den ernst ervan . Met een
man als Gregorius moest men rekenen . Zijn woord gold als een woord Gods .
De vorsten kwamen te T r i b u r bijeen (1076) ; en, omdat de Duitsche
geestelijkheid wankelde en de Saksers opnieuw opstonden, besloot men den
paus uit te noodigen naar Augsburg te komen, om over de zaak des konings te oordeelen . Gelukte het den koning niet, om van den ban ontslagen
te worden, dan zou men overgaan tot de keuze van een anderen koning .
Gregorius zag met welgevallen, dat de zaak van Hendrik in Duitschland de gemoederen beroerde . Het verzoek van den koning om absolutie
van Rome uit, wees de paus, die zich de meerdere gevoelde, af, en hij
maakte zich gereed om naar Augsburg te reizen, maar Hendrik voorkwam
dit . Deze verliet kort voor Kerstmis met vrouw en kind Speyer en trok
ondanks de schrikkelijke koude over den Mont-Cenis . De Lombarden
beloofden hem trouw, maar het was Hendrik er om te doen de Duitsche
vorsten, die hem vijandig waren, te slim af te wezen . Plotseling stond
hij te Canossa, waar de markgravin Mathilde haar kasteel had en waar
de paus vertoefde, in het boetekleed en barrevoets op het slotplein .
Daar school achter die daad van Hendrik meer politiek dan de politieke
paus doorzag. Gregorius liet den boetenden koning in de koude winterdagen van 26-27 Jan . 1077 op het slotplein staan en na lang beraad
gaf hij hem eindelijk absolutie . Toch verkozen de vorsten te F o r c hh e i m een nieuwen koning R u d o 1 f v a n Z w a b e n, den zwager van
Hendrik IV. Woedend ijlde Hendrik naar Duitschland en verzamelde een
groot leger rondom zich . Gregorius moest nu kiezen tusschen de beide
koningen . Drie jaren hield hij zich neutraal, maar, toen Hendrik door
Rudolf bij Flarchheim (1080) verslagen werd, koos Gregorius voor Rudolf
en deed Hendrik op nieuw in den ban ; maar Hendrik was nu niet meer
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de boeteling van Canossa . Hij liet te B r i x e n den paus in den ban
doen door zijne bisschoppen en koos een tegenpaus C1 em e n s III .
Rudolf werd in den slag bij Merseburg overwonnen en de zegevierende
koning trok de Alpen over niet naar Canossa, maar naar Rome . Omstreeks
Pinkster van het jaar 1081 begon hij Rome te belegeren . Drie jaren duurde
die belegering. Toen nam hij de stad in, liet zich door Clemens III, dien
hij medegebracht had, tot keizer kronen en bracht Gregorius, die zich in
den Engelenburg verschanst had, geducht in het nauw . Hendrik keerde
naar Duitschland terug omdat er een tegenkoning gekozen was . De
Engelenburg bleef belegerd door de Romeinen zelve, maar nu kwam de
Noorman R o b e r t G u i s c a r d . Deze bevrijdde Gregorius . De paus zag
zich echter genoodzaakt, om aan de woede der Romeinen te ontkomen,
naar Salerno te vluchten . Daar stierf hij 7 maanden later (25 Mei 1085) .
Zijn laatste woorden waren : dilexi iustitiam et odi iniquitatem, propterea
morior in exilio, d . w . z . ik heb de gerechtigheid liefgehad en het onrecht
gehaat . Daarom sterf ik in ballingschap .
Ook tegen F i 1 i p s I van Frankrijk was Gregorius opgetreden met bedreiging van ban en interdict, omdat ook deze simonie pleegde . Filips schikte
zich schijnbaar naar de bevelen van den paus, hoewel hij zich in geen
enkel opzicht bekeerde . De paus achtte het echter niet geraden verder te gaan .
Eveneens had Gregorius moeite gehad met Willem den Veroveraar
in Engeland, maar dezen behandelde Gregorius met zekere onderscheiding,
hoewel hij toch niet minder schuldig stond aan simonie dan Filips I of
Hendrik IV . Gregorius, de diplomaat, had echter hope gekoesterd, dat Willem
tegen Hendrik IV in het krijt zou treden . Deze hoop bleek ijdel . De Engelsche kerk schikte zich ook niet geheel naar de besluiten van Gregorius, want
wel werd op de synode van Winchester (1076) de coelibaatswet aangenomen, maar met dien verstande, dat de gehuwde priesters niet genoodzaakt
werden hunne vrouwen te verlaten en dat was niet naar Gregorius' wenschen .

3.

Urbanus II en de Kruistochten.

Hendrik IV was overwinnaar gebleven en behield in Duitschland en
Italië de overhand ; maar de partij van Gregorius, die den paus als
martelaar voor zijn beginsel beschouwde, verkoos den hartstochtelijken
vereerder van Hildebrand, den abt Desiderius als V i c t o r III tot paus
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(1085 1087) . Deze had het hard te verantwoorden tegenover Clemens III,
die door Hendrik te Rome gebracht was . De opvolger van Victor III,
Urbanus II (1088-1099), moest Rome ook laten aan Clemens III en
alle pogingen, door de vorsten bij Hendrik IV aangewend, waren te
vergeefs . Maar de invloed van Urbanus II, ofschoon niet zulk een krachtige figuur als Gregorius, wies bij den dag . Voornamelijk geschiedde dit
door de kruistochten .
De bedevaarten naar Jeruzalem en het heilige graf waren,
sinds keizerin Helena daar geweest was (I .164), steeds
toegenomen . De Arabieren waren tegenover de Christenen
tamelijk vredelievend, maar, toen de heerschappij der Turken begon,
(1007), werd de toestand anders . De talrijke bedevaartgangers werden
soms op ergerlijke wijze mishandeld . Reeds Gregorius VII had de gedachte geopperd, om het heilige land uit de handen der ongeloovigen te
redden en gaarne zou hij den dapperen Hendrik IV aan het hoofd van
een machtig leger daarheen gezonden hebben, maar zijn voortdurende
twist met dezen maakte dit onmogelijk .
P e t e r v a n A m i e n s, met het lot der bedevaartgangers begaan,
predikte den heiligen krijg in Europa en op de conciliën te P i a c e n z a
(Maart 1095) en te C l e r m o n t (Nov . 1095) maakte het welsprekend
woord van Urbanus, die onomwonden verklaarde » God wil het", zulk
een indruk, dat weldra de eerste kruistocht ondernomen werd (1096-1099) .
Een ontzaglijke geestdrift maakte zich meester van de vorsten en de
volken . Gewoonlijk telt men zeven kruistochten, maar van 1096-1270
zijn er veel meer ondernomen. De strijd om het heilige graf bracht zelfs
de kinderen in vervoering . In 1090 werd Jeruzalem veroverd . Urbanus
hoorde deze tijding nog op zijn sterfbed . Deze paus was sterk genoeg
in zijn leven, om zich tegen Filips I van Frankrijk te stellen . Hij deed
dezen vorst om zijn overspel met Eertrada te Clermont in den ban en
toonde daardoor zijn overmacht over den Franschen koning .
De Kruistochten,

De gevolgen van de kruistochten waren vele en velerlei .
Gevolgen
gen
Op wetenschappelijk terrein brachten zij v e r m e e r d e r i n g
van de
Kruistochten, van kennis van landen en volken ; op sociaal

terrein bewerkten zij vrijheid der lijfeigenen, opkomen van den burgerstand, ontstaan van de steden, maar
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wij hebben alleen te onderzoeken naar de gevolgen voor de kerk . Deze
waren deels in haar voordeel, deels in haar nadeel . In haar voordeel
(althans van de zijde der toenmalige kerk gezien) waren o . a. de v e rm e e r d e r i n g v a n h a a r b e z i t . De meeste kruisvaarders verkochten
hun goederen onder de waarde aan de kerk of gaven ze aan de kerk
ten geschenkti. Daarenboven vermeerderde h e t a a n z i e n v a n den
p a u s, die als de stedehouder van Christus voor de heilige rechten der
Christenheid opkwam . Dat was een belangelooze daad van den paus
en daardoor rees zijn gezag . In het nadeel van de kerk was het o n tzettend misbruik, dat men maakte van den aflaat en de onrustbarende toename van het aantal re l i q u i e ë n, aan welke men op
buitensporige wijze eer betoonde .

4.

De investituurstr(jd tot op het Concordaat van Worms .

De eerstvolgende pausen waren allen vurige aanhangers van Gregorius'
denkbeelden .
Paus Pascha 1 i s II (1099--1118) vernieuwde op het
Paschalis I +•
1 106
concilie van Guastalla
het verbod van de investituur .
Hendrik V (1106--1125) bekommerde zich daar even weinig om als zijn
vader . In het jaar 1111 trok hij over de Alpen om de keizerskroon en
het investituurrecht van den paus af te dwingen . De in het nauw gebrachte Paschalis trof een vergelijk met den keizer . Hij oordeelde : liever
arm dan onvrij . En daarom kwam hij overeen, dat de keizer het investituurrecht teruggeven zou, maar dan zou de hoogti geestelijkheid alle
sedert Karel den Grootti van den staat ontvangen leengoederen en rechten
verliezen, alleen het patrimonium Petri bleef aan den paus. Op grond
van dit verdrag zou op 12 Febr . 1111 de kroning van Hendrik V plaats
hebben . Bij die gelegenheid verwekten de aanwezige geestelijken een
geduchter tegenstand . Zij eischten onmiddellijke vernietiging van het
verdrag. De kroning ging niet door en de paus werd met zijn kardinalen
gevankelijk weggevoerd . Er bleef nu niets anders over dan dat de paus
het recht van investituur van den koning erkende onder belofte dat de
paus den keizer niet zou bannen . Hildebrands partij riep nu den paus
tot verantwoording, omdat zij meende, dat hij verraad gepleegd had.
Een synode, in 1112 te Rome gehouden, verklaarde de pauselijke ver-

72
gunningen voor krachteloos, omdat ze afgedwongen waren, maar de
paus weigerde om zijn gedanen eed over den keizer den ban uit te
spreken. Hij liet echter toe, dat zijn legaten in Frankrijk en Bourgondië
den ban bekend maakten . Op de synode van 1116 bad Paschalis openlijk
en plechtig God en menschen om vergeving voor zijne vorige zwakheid
en hij hernieuwde het verbod van de investituur .
De strijd ontbrandde nu opnieuw, ofschoon niet met

Calixtas II
men, dat
dezelfde
.
heftigheid
Van beide zijden gevoelde
en
'
het tot een vergelijk moest komen . Bij zijn optreden in
het concordaat
van Worms. 1119 had Calixtus II ;(1119-1124) op een concilie te Rheims

nog wel het verbod der investituur met kracht gehandhaafd, maar de paus, een man, die verder zag dan zijn monnikachtige
voorgangers, lette op de nieuwe gedachten over canonisch recht door
Ivo van Chartres en Hugo van Fleurt' uitgesproken en daarom handelde
een rijks-synode te Mainz opnieuw over de zaak der investituur . Men
kwam tot een vergelijk en dit c o n c o r d a a t werd op de vlakte te
w o r m s op 23 S e p t.
1122 onder den open hemel aan een onafzienbare
volksmenigte voorgelezen en door den keizer en de legaten van den
paus bezworen .
Het concordaat hield het volgende in : De keizer zou afzien van het
recht der beleening met r i n g e n s t af . De verkiezing der geestelijken
zou weder op kerkelijke wijze plaats hebben . De paus zou beleenen met
r i n g e n s t af, maar elke verkiezing zou plaats hebben in tegenwoordigheid van den keizer of diens plaatsvervanger, en de beleening met den
s c e p t e r zou door een keizer geschieden . Deze beleening gold de
goederen en rechten der kerk . De geestelijken moesten ook een eed van
trouw aan den keizer afleggen en beloven dat zij den keizer zouden
geven, wat hem van de kerkelijke goederen toekwam . De beleening met
den scepter geschiedde in sommige deelen des rijks in Duitschland vóór
en in andere deelen, Italië en Bourgondië n á de wijding . Op het groote
lateraansche concilie van 1123, het negende in het Westen, werd
dit concordaat van Worms bekrachtigd .
In Engeland was de investituurstrijd al vroeger beslecht onder
Hendrik I (1100-1135). In 1106 was daar de beleening door den
vorst met ring en staf weggevallen en van de geestelijken werd alleen
de leenmanseed geëischt.
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Ook in Frankrijk vergenoegde de vorst zich sinds het einde der 11e
eeuw, gedrongen door de hervormingsgezinde partij, ermede alleen van
de geestelijken den eed van den leenman te eischep .
Zoo had dan de Roomsche stoel gezegepraald, wel niet geheel, maar
toch grootendeels . De wijding was weder aan de kerk teruggegeven .
Het ideaal van Karel den Groote : ééne groote staatskerk, was verdwenen .
Omgekeerd was de idee van den kerkstaat, wel niet zooals Gregorius VII
die zich voorstelde, tot werkelijkheid geworden, maar toch wel in dien
zin, dat de hiërarchie overal als een wigge zich in het
staatsleven indrong.

5. Van het concordaat van Worms (1122) tot Innocentius 111(1198) .

Het is bij de ingewikkelde historie der pausen noodzakelijk de hoofdmomenten in het oog te houden . In dit tijdperk treden drie zaken op
den voorgrond . Allereerst het pausdom en Arnold van Brescia,
daarna het pausdom en de Hohenstaufen en eindelijk het
pausdom en Thomas Becket .
Voordat E u g e n i u s III (1145 1153) den pauselijken
zetel
innam, had er een zeer opmerkelijke gebeurtenis
en Arnold
plaats
gehad in Rome . Een zijner voorgangers, Innocentius II,
oBrescia
.
.
door een minderheid van kardinalen gekozen, had strijd
te voeren gehad met een tegenpaus . Ware Innocentius niet gesteund
door den invloedrijken Bernard van Clairvaux en door keizer Lotharius,
hij zou ongetwijfeld het onderspit hebben moeten delven, maar ondanks
dezen steun moest hij het aanzien, dat de stad Rome hem de gehoorzaamheid opzei op wereldlijk gebied en dat er een eigen overheid verkozen werd naar het voorbeeld van den senaat der Romeinen .
De naaste opvolgers van Innocentius worstelden daar wel tegen in,
maar zonder succes. E u g e n i u s III, leerling en vriend van Bernhard
van Clairvaux, moest het bestuur van de stadsoverheid erkennen . Het
scheen nu vrede, maar de paus verliet toch Rome en ging naar Frankrijk .
Daar bereikte hem de tijding van den val van Edessa (1146) . Daardoor
werd Jeruzalem bedreigd en, gesteund door den vurigen prediker Bernard,
riep hij op tot een tweeden kruistocht, die door Koenraad III van
Het pausdom
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Duitschland en Lodewijk XII van Frankrijk ondernomen werd, echter
zonder eenig gunstig gevolg .
De republikeinsche partij in Rome was intusschen sterker geworden
door het optreden van A r n o 1 d v a n B r e s c i a, een jong en vurig
geestelijke, die in den rijkdom der kerk en de wereldlijke macht der
geestelijkheid de oorzaak zag van het verderf, dat in de kerk was binnengeslopen . Het volk gevoelde diep den ernst van Arnold en de revolutionaire beweging nam steeds toe.
Onder Eugenius' tweeden opvolger H a d r i a n u s IV
Het pausdom
p
(1154-1159) begon de meer dan honderdjarige strijd van
en de
Hohenstaufenn het pausdom met de Hohenstaufen, welke eindigde met de

uitroeiïng van dit heldengeslacht . F r e d e r i k I B a r b ar o s s a (1152-1190) was op den troon gekomen met het vaste voornemen, om het ideaal van Karel den Groote te verwezenlijken . Hij zou
echter ondervinden, dat de macht van den Roomschee stoel, hoe vaak
ook bedreigd, reeds zoo gewassen was, dat dit plan slechts op mislukking kon uitloopes . Op zijn eersten tocht naar Rome viel de demagoog
Arnold van Brescia in zijne handen . Hij leverde dezen over aan den paus,
die den gevaarlijken volksman liet ophangen . Zijn lijk werd verbrand en
zijn asch over den Tiber verstrooid. In 1155 werd Frederik door den
paus gekroond . Op den rijksdag te Besancon 1 157 was een brief van
Hadrianus, waaruit bleek, dat deze het keizerschap als een leengoed
van den paus beschouwde. Deze brief wekte verbittering . Toen de keizer
voor de tweede maal naar Italië ging, hield hij een schitterender rij k sd a g o p d e R o n c a 1 i s c h e v e 1 d e n (1158) waar hij door rechtsgeleerden
uit Bologne zijne rechten liet beschrijven . Hadrianus wilde zijn gezag
laten gevoelen, maar de dood sloot hem den mond .
Een schitterende zegepraal had het pausdom ook in

Het pausdom
opperEngeland behaald . Koning H e n d r i k II zocht het
en Thomas
gezag over de geestelijkheid, die alleen de Roomsche curie
Becket .

wilde erkennen te verkrijgen en meende tot het bereiken
van dat doel zijn kanselier T h o m a s B e c k e t te kunnen gebruiken .
Hij benoemde dezen daarom tot aartsbisschop van Canterbury, en liet
hem op eene vergadering te Clarendon (1164) de anti-Roomsche kerkwet
bezweren ; maar, eenmaal primas van de Engelsche kerk, veranderde
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Becket van zienswijze . Hij deed openlijk boete voor zijn eed, waarvan
paus Alexander III hem ontsloeg. Becket, den toorn des konings vreezende,
vluchtte naar Frankrijk . In 1170 verzoende hij zich met den koning, en,
in Engeland teruggekeerd, deed hij alle bisschoppen in den ban, die
zich naar de besluiten van Clarendon schikten . Niet geheel en al buiten
toedoen van den koning werd Becket door vier ridders aan het altaar
vermoord (1170). De paus verklaarde den martelaar om het beginsel van
Hildebrand voor heilig en de koning werd zoo in het nauw gebracht
door den paus, dat hij op het graf van Becket op een voor hem vernederende wijze boete moest doen . Zoo werd de invloed van het pausdom
steeds grooter .

6. Innocentius III en het glanspunt van het pausdom .
Innocentius III (1198-1216) is, zooal niet de grootste,
dan toch de gelukkigste en machtigste aller pausen geweest . In wilskracht evenaarde hij Gregorius VII, in rechtskennis overtrof hij hem . Het pausdom kwam in zijn dagen tot ongekende glorie.
Hildebrands beginselen hadden gezegepraald . In alle staten van Europa
oefende Innocentius zijn macht uit . Allereerst liet hij in Duitschland zijn
krachtige hand gevoelen . De weduwe van Hendrik VI, Constantie, had
aan den paus op haar sterfbed de voogdijschap over haar zoon Frederik
opgedragen . De paus kweet zich zeer lofwaardig van die taak . Toen nu
in Duitschland een keizer moest gekozen worden, begeerden de Guelfen
Otto IV en de Ghibellynen Filips van Zwaben . Innocentius koos partij
voor Otto, maar, toen deze de keizerlijke kroon had ontvangen, deed
hij aanspraken gelden op Italië . Innocentius deed hem nu in den ban
(1210) en verhief den eenigen Hohenstaufe Frederik II (1215--1250) op
den troon . Otto moest wijken en Innocentius had gezegevierd.
Nog sterker kwam zijn invloed uit tegenover Engeland . Bij eene verdeelde verkiezing waren twee aartsbisschoppen van Canterbury aangewezen . Innocentius wilde geen van deze beiden, maar stelde Stefanus
Langton aan . De tegenstand van koning Jan werd met ban en interdict
gestraft (1209) . Jan die door de grooten gehaat, en door het volk veracht
werd, geraakte in het nauw. De paus nam hem zijn land af en gaf dit
aan Filips II van Frankrijk, maar, toen deze zich opmaakte tot den strijd,
Innoceníias III•
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vernederde Jan zich, deed boete in Rome en ontving zijn land als een
pauselijk leen terug (1213) .
Het glanspunt van Innocentius' leven, en in het algemeen
Vierde
van
lateraansche i 1 ihet pausdom, was het vierde 1 a t e r a a n s c h e c o nc
e (1215). Daar waren tegenwoordig de gezanten van
concilie,
bijna alle Christelijke vorsten, 412 bisschoppen, 800 abten,
gezanten van de patriarchen van Alexandrië en Antiochië . De patriarchen
van Jeruzalem en Constantinopel waren zelfs persoonlijk tegenwoordig .
Innocentius had door zijn machtigen invloed weten te bewerken, dat die
allen ter vergadering gekomen waren. Op dit schitterende concilie werd
gehandeld over de inbezitneming van het heilige graf en werden gewichtige beslissingen genomen in zake de leer . De transsubstantiatieleer
werd er kerkelijk gesanctioneerd (~ 20) . Voorts werden er bepalingen
gemaakt in zake de tucht . Ieder volwassen geloovige moest minstens
eenmaal per jaar biechten . Wanneer hij dat niet deed, zou hij buiten de
gemeenschap der kerk gesteld worden en niet in gewijde aarde worden
begraven . Eindelijk werden er besluiten genomen inzake de verkiezing
van bisschoppen en de behandeling der ketters .
Van dit concilie was Innocentius de ziel . Hij was de ontwerper van
de voorstellen, die gedaan werden en die ook alle werden aangenomen .
Innocentius had de gedachten van Hildebrand gerealiseerd . Hij kon in
zijn openingsrede zeggen : de Heere heeft Petrus niet slechts
de kerk, maar de geheele wereld te regeerera gegeven .
Zooals voor Christus alle knie moet buigen, zoo moeten allen ook Petrus
gehoorzamen . De vorsten moeten niet meenep recht tot regeerera te
hebben, wanneer zij Petrus en diens opvolgers niet eerbiedig dienen .

7.

Van Innocentius 111 tot Bonifacius VIII.

Na den dood van Innocentius kwam F r e d e r i k II voor den dag als
een echte Hohenstauf. Van jaar tot jaar stelde hij uit, den door hem
beloofden kruistocht te ondernemen . Daarover ten zeerste verbolgen,
deed Paus Gregorius IX (1227-1241) hem in den ban . Frederik deed
in 't geheel geen moeite om van den ban ontheven te worden. Hij trok
naar het heilige land (1228), won de heilige stad door een verdrag en
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zette zichzelven bij het heilige graf de kroon van Jeruzalem op het hoofd .
Oogenschijnlijk verzoende Frederik zich na zijn terugkeer uit Palestina
met den paus (1230), maar deze verzoening was niet meer dan schijn,
want de keizer bleef zijn rechten op Italië handhaven . Een nieuwe ban
volgde . Het werd nu een strijd op leven en dood . De paus beschuldigde
Frederik van ongeloof en godslastering . Toen greep de keizer naar de
wapenen . Hij veroverde den kerkelijken staat tot voor de poorten van
Rome . In 1421 stierf Gregorius IX . Zijn opvolger I n n o c e n t i u s IV
(1243-1254) was een voormalige vriend van den keizer, maar nauwelijks
op den stoel van Petrus gezeten, veranderde hij in een loodvijand . Hij
vluchtte naar Lyon, waar hij op het e e r s t e L y o n s c h e of 13e a 1g e m e e n e c o n c i 1 i e (1245) den keizer als godslasteraar en kerkroover
in den ban deed . De strijd duurde voort, zonder dat hij tot een beslissing kwam . De keizer stierf in 1250 en de paus in 1254 . Toch zou
het geslacht der Hohenstaufen moeten bukken . Paus U r b a n u s IV riep
Karel van Anjou, broeder van Lodewijk IX, koning van Frankrijk, om
Sicilië te veroveren. Door verraad werd hem de weg gemakkelijk gemaakt. De zoon van Frederik II, M a n f r e d, sneuvelde in den slag bij
Benevente en Frederiks kleinzoon, C o n r a d i n eindigde zijn leven op
het schavot . Zoo was het machtige en hoogmoedige geslacht der
Hohenstaufen vernederd . Het pausdom had gezegepraald, maar een
andere vijand maakte zich gereed, om in de plaats der Hohenstaufen het
pausdom aan te vallen . De paus had Frankrijks hulp ingeroepen, maar
Frankrijks steeds stijgende macht zou gevaarlijk voor de pauselijke macht
worden . Lodewijk IX (de heilige) vaardigde in 1269 reeds de p r a gm a t i e k e s a n c t i e uit, waardoor hij beveiligd werd voor de geldafpersingen van de pausen . De pausen kwamen op Sicilië onder de
oppermacht van de Franschen, welke zij niet begeerden . De bevrijders
waren onderdrukkers geworden . Eene samenzwering werd tegen de
Franschen op touw gezet en de ontzettende S i c i 1 i a a n s c h e vesper
maakte aan de Fransche oppermacht daar een einde . De glorie van het
pausdom begon nu te tanen . Bij elke verkiezing van een nieuwen paus
was er twist en rumoer in Rome. Daarom bepaalde G r e g o r i u s X op
het t w e e d e c o n c i 1 i e t e L y o n (1274), dat de verkiezing voortaan in
het C o n c 1 a v e zou geschieden ; maar ook deze maatregel bleek onvoldoende . In 1294 besteeg de sluwe kardinaal Cajetanus onder den
naam van B o n i f a c i u s VIII den stoel van Petrus.
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§ 26. Het pauselijk kerkrecht .
De steeds veldwinnende hierarchie van den Roomschee stoel had het
kerkrecht een geheele wijziging doen ondergaan . De oude grondslagen
van het kanonieke recht waren door andere vervangen . Van bijzondere
beteekenis was de arbeid van den Camaldulenser monnik G r a t i a n u s,
die in zijn boek getiteld : ,,concordantie discordantium canonum libri tres"
de grondslagen formuleerde van het pauselijke kerkrecht. De wordingsgeschiedenis van dit nieuwe kerkrecht valt in den tijd tusschen den
pseudo-Isidorus en Innocentius III . Een dadelijk gevolg van dit
nieuwe kerkrecht was de veranderde verhouding van den clerus tegenover de wereldlijke overheid .
De toeneming van de hierarchie heeft niet maar een

Het pausehJk
vergrooting van de pauselijke macht veroorzaakt, maar
recht,

heeft tot eene wezenlijke verandering van grondgedachten
.
Tot
nu
toe genoten de bisschoppen van Rome wel vele voorgevoerd
rechten en namen zij een eereplaats in, maar men hield toch vast aan
de oude grondstelling, dat de bisschoppen allen g e l ij k i n r a n g waren .
Van deze grondstelling week men in dit tijdperk af . De paus werd genoemd de Vicarius Christi, of Dei, de eenige bisschop
(e p i s c o p u s u n i v e r s a 1 i s) aan wiep niet alleen alle geloovigen, maar
ook a 11 e b i s s c h o p p e n gehoorzaamheid verschuldigd zijn, omdat deze
laatsten slechts plaatsvervangers (v i c a r i) van den paus waren . Uit deze
veranderde grondstelling vloeide nu het geheele pauselijke recht voort .
De verschillende bepalingen, die langzamerhand gemaakt werden, waren
niets anders dan consequenties van deze grondgedachte . In hoofdzaak
waren die bepalingen de volgende
1 0. De kerkelijke wetgeving ging niet meer uit van de
c o n c i 1 i ë n, m a a r v a n d e n p a u s, want alle besluiten der conciliën
behoefden, om rechtsgeldigheid te verkrijgen, de goedkeuring van den
paus . Deze stelling moest consequent leiden tot de leer van de pauselijke
onfeilbaarheid, waarvan de eerste sporen al voorkomen bij Gregorius VII,
20. Als de vervaardiger van de kerkelijke wetten eigende
de paus zich ook het recht toe, om dispensatie te ver1 e e n e n v a n k e r k e 1 ij k e w e t t e n (de iure supra ius dispensare) .
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30 . Om den hongeren clerus aan zich te verbinden, eischten sommige
pausen na Gregorius VII als navolging van den leenmanseed v a n a 11 e
metropolitanen den eed van getrouwheid, welke later wettelijk
werd vastgesteld .
40 . De wijding der bisschoppen viel geheel en al aan de
p a u s e n t e n d e e 1, die langzamerhand ook de b e n o e m i n g en de
v e r p l a a t s i n g der bisschoppen aan zich trokken .
5° . De paus behield voor zich het recht van appellatie,
niet slechts n a d a t, maar zelfs v o o r d a t de zaak voor het bisschoppelijk
gericht gediend had . De gevallen, waarin men dispensatie kon aanvragen, werden steeds grooter in aantal .
6°. De pausen behielden voor zich ook het recht om de
kerkelijke beneficiën, d.w .z . de aan een kerkelijk ambt verbonden inkomsten, uit te deelen en het kerkelijk goed te
belasten .
Om deze rechten in alle landen te laten gelden beLlitvoerders
dienden de pausen zich van 1 e g a t e n, die de bevoegdheid
van den
bezaten overal in de rechten van de bisschoppen in te
pauselijken wil,

grijpen . Zij hadden het recht om hun onderhoud te eischep
van de kerken, in welker gebied zij arbeidden en, tot het verkrijgen van
hun onderhoud, maakten zij zich dikwerf aan groote afpersingen schuldig .
In Rome zelve had de paus een grooten kring van beambten rondom
zich, de c u r i e genoemd . Om dezen stand te onderhouden zorgden de
pausen voor telkens nieuwe inkomsten .
De bronnen, waaruit deze inkomsten aan de pausen
Bronnen van
toevloeiden, waren in hoofdzaak vier, t.w. de a n n a ten,
i nkomsten .

de pallium-gelden, de dispensatie-belasting en
de Pieters-penning .
De a n n a t e n waren een belasting, (doorgaans de helft van het jaarlijksch inkomen), die betaald moest worden, voor men van het pauselijk
hof een prebende kon ontvangen .
De p a 11 i u m-g e 1 d e n waren een belasting, welke door een aartsbisschop moest betaald worden, wanneer bij het p a 11 i u m (een witwollen schoudermantel) van den paus ontving . De aartsbisschop liet
deze zware belasting gewoonlijk weer door heel zijn provincie betalen .
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De dispensatie-belasting was eene belasting, welke betaald
werd, wanneer de paus vrijstelling verleende van een bisschoppelijke
uitspraak . Hoe meer wetten de paus maakte, hoe meer dispensatie er
moest verleend worden en hoe rijker deze bron van inkomsten vloeide,
De P i e t e r s p e n n i n g . Deze werd slechts door enkele landen, met
name door Engeland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Ierland en
Polen betaald .
In de dagen van Karel den Groote stond nog vast, dat
De verhouding d
e k e r k en hare organen het godsdienstig-zedelijk leven
van den
had te regelen, maar dat de s t a a t het maatschappelijk
clerus tot de
en staatkundig leven te besturen had . Toen na Nicolaas I
overhei .

de macht en de invloed der pausen steeds toenam, kwam
de kerkelijke macht steeds meer op den voorgrond en beproefde de kerk
zelfs haar macht boven die van den staat te plaatsen . Gregorius VII
vooral sprak uit, dat niet de Christelijke koning, maar de paus het hoofd
is over de koninkrijken, want in Melchizedek waren priesterschap en
koningschap (sacerdotium et imperium) verbonden . Jezus heeft wel tot
Petrus gezegd :

steek

uw

zwaard

in de scheede, maar niet : werp uw

zwaard weg . Daaruit volgt, dat h e t g e b r u i k m a k e n v a n h e t
zwaard aan de kerk verboden is, maar dat zij niet het
gezag mist, krachtens hetwelk het zwaard gebruikt moet
worden .
Deze grondstelling hield ook een wijziging van de vroegere begrippen
omtrent de verhouding van kerk en staat in en deze veranderde grondstelling had weder de ingrijpendste besluiten ten gevolge.
1 0. de clerus was in zijn geheel onaantastbaar door de
w e r e l d l ij k e o v e r h e i d . Wie dit gebod overtrad, zou met den ban
gestraft worden (2e lateraansche concilie 1139) .
2° . het oude privilege, dat de clerus geheel vrij zou zijn
v a n s t a a t s b e 1 a s t i n g e n werd door Frederik II in het jaar 1220 tot
wet verheven.
3°• de keuze van een bisschop moest geschieden zonder
inmenging van de zijde van de overheid . Alleen de verplichting
tegenover den leenheer bleef . De verkiezing geschiedde nu doorgaans
zoo : de geestelijken beraadslaagden, de canonici (domkapittel) k 0 z e n, het v 0 1 k b a d en de h o n o r a t i (d .i . adelijke dienst-
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knechten van den bisschop) mochten t o e s t e m m e n . Later kwam zij
alleen bij het domkapittel .
4°. het patronaatsrecht werd ingekort . De schenker van
eene kerk had geen recht meer om een geestelijke te b e n o e m e n ; hij
mocht slechts a a n b e v e l e n (ius praesentandi) .
500 de tienden moesten overal aan de kerk worden be~
taalel, en geen testament mocht gemaakt worden, zonder
dat de kerk daarin gekend werd . Wanneer bij het maken van
het testament geen geestelijke was tegenwoordig geweest, was het
ongeldig.
De invloed van de kerk op den staat was zoo groot,
dat de verloochening van het Christelijk geloof
van de kerk
at .
aangemerkt werd voor m i s d a a d t e g e n d e n s t a
De
op de overheid.
Duitsche keizers hebben hun zwaard aan de kerk ten
dienste gesteld .
De kerkelijke straffen werden ook door den staat erkend .
Wie onder den ban gekomen was en na 6 weken niet verzoend was
met de kerk, werd door de overheid gestraft .
De kerk trad zelfs in de rechten van de overheid, daar zij
het recht aan zich trok om sommige zonden, zooals woeker, zeeroof,
het maken van valsche munt, testamentsverkrachting, rechtzaken van
armen, weduwen en weezen zelve te straffen buiten d e overheid om .
En de overheersching van de kerk komt daarin het meeste nog uit,
dat zij iedëreen in alle gevallen het recht toestond, om
zich van den wereldlijken rechter te beroepen op den
g e e s t e 1 ij k e n . Daardoor was het recht van de overheid, die het zwaard
van Gods wege draagt, gesteld onder controle van de kerk .
Invloed

§ 27. De kerkelijke tucht .
De kerk maakte een ruim gebruik van de sleutelmacht,

Ban
maar de tucht werd gaandeweg meer uitwendig en diensten interdict,

baar gesteld aan de doeleinden van heerschzuchtige kerkvorsten . Men kende in dit tijdvak als zuivere kerkelijke tuchtmiddelen
d e n b a n en h e t i n t e r d i c t . Sinds de 9e eeuw onderscheidde men
Kerkgesch . II

6
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tusschen den g r o o t e n en den k 1 e i n e n b a n . De kleine ban sloot
alleen van het sacrament uit en werd toegepast bij kleine overtredingen,
maar de groote ban, ook wel a n a t h e m a geheeten, werd over hardnekkige zondaars onder vreeselijke vervloekingen uitgesproken en hield
in, dat men geheel uit de kerkelijke gemeenschap uitgestooten werd .
Iemand, die getroffen werd door den grooten ban, mocht niet kerkelijk
begraven worden . Vorsten, die onder dezen ban kwamen, werden als
afgezet beschouwd. Niet één onderdaan behoefde dan nog gehoorzaamheid te betonnen . Toen in de 13e eeuw de ban telkens om allerlei politieke bijoogmerken uitgesproken werd, verloor hij zijne kracht .
Het interdict gold geen personen, maar g e h e e 1 e landen . Op
de synode van L i m o g e s (1031) werd het interdict voor het eerst geregeld . Wanneer over een land het interdict uitgesproken werd, moesten
alle klokken zwijgen, de godsdienst mocht alleen achter gesloten deuren
worden geoefend ; alleen geestelijken, bedelaars, vreemdelingen en kinderen onder de 2 jaar mochten kerkelijk begraven worden ; de altaren
moesten van alle sieraden worden ontdaan en, zoolang het interdict
duurde, mocht niemand huwen, vleesch eten en stond het niemand,
geestelijke noch leek, vrij om haar of baard te laten scheren . Om de
drie uur moest dagelijks door allen op een door de kerk gegeven teeken
geknield worden en moesten boetgebeden worden uitgesproken .
Aanmerking. Langzamerhand verminderde het interdict in gestrengheid .
Voor de laatste maal werd een a 1 g e m e e n i n t e r d i c t uitgesproken in 1606
over de republiek Venetië, en een b ij z o n d e r i n t e r d i c t in 1873 over alle
kerken, waarin de Oud-Katholieken godsdienstoefening gehouden hadden .

Het vreeselijkste middel, om ketterijen of omverwerpingen van kerkelijke ordeningen tegen te gaan, was de i n q u i s i t i e .
Sinds de 7e eeuw werden bisschoppelijke sende r i c h t e n, ook wel s e n d e n genoemd, gehouden . Deze
hadden zoowel een kerkelijk als burgerlijk karakter . De bisschop ging
dan, voorafgegaan door den archidiaken en den archipresbyter, zijne
diocese door en riep het volk tezamen . In tegenwoordigheid van den
graaf of een plaatsvervanger predikte hij en diende het vormsel toe,
maar hij hield ook gerechtszitting, om te oordeelen over alle grove
zonden, zooals hoererij, meineed, tooverij enz . Zeven getuigen, die de
SendgeriCheen . g
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bisschop uit

gemeente koos (testes synodalen) werden op een eed

de

gevergd en verplicht de vragen van den bisschop naar waarheid te beantwoorden. De bisschop sprak daarna het oordeel uit over de schuldigen en legde een openlijke b o e t e d o e n i n g op, zelfs in die gevallen,
waarin het wereldlijk gericht al met geldboeten gestraft had .

Private boeten.

Naast deze openlijke boetedoening, die toegepast werd
bij openbare zonden, kwam nu ook de p r i v a t e b o e t e

in gebruik, wanneer iemand niet in het openbaar gezondigd had, maar
zijn verborgen zonde vrijwillig beleed . Bij die private boete behoorde
dan ook een p r i v a t e b i e c li t . Niet meer voor de gemeente in haar
geheel, doch alleen voor den priester werd de zonde beleden, en, daar
de leer meer en meer ingang vond, dat de priester als plaatsvervanger
Gods de zonden mocht vergeven en boetedoeningen mocht opleggen,
nam deze private biecht steeds grooter plaats in .
Toen deze biecht voor den priester ondanks veel tegenspraak, algemeen ingang gevonden had, bepaalde Innocentius III op het 4e lateraansche
concilie, dat ieder volwassen geloovige minstens éénmaal 's jaars moest
biechten . Anders zou men buiten de kerkgemeenschap gesloten en niet
kerkelijk begraven worden .

Boete-

doeningen.

De nadruk viel bij de boete niet meer op het berouw
en de bekeering. De gansche tuchtoefening kreeg een uitw e n d i g k a r a k t e r . Het kwam er maar op aan, om de

boetedoening te volbrengen, welke de priester, volgens de bestaande
boeteboeken (libri paenitentiales), opgelegd had . Die boetedoeningen
bestonden meestai in vasten en konden daarom door iets anders vervangen
worden . De absolutie werd echter in den eersten tijd eerst gegeven,
n a d a t men genoegdoening aan den priester gegeven had .

Atïaat.

Uit deze leer ontstond de a f 1 a a t. Wanneer men genoegdoening moest bewijzen, dan kon men van een ge -

deelte van de opgelegde straf kwijtschelding ontvangen bijv . door
bedevaarten naar enkele met name genoemde kerken of door aalmoezen
te geven . In de

li e eeuw gingen de pausen zoover, om g e h e e 1 e n

aflaat (indulgentiae plenariae) te geven voor de grootste zonden,
wanneer men bijv . een bijzonder goed werk verrichtte of deelnam aan
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een kruistocht, wel werd er aan herinnerd, dat boete en bekeering vooraf
moesten gaan, maar de predikers van de kruistochten stelden dat op
den achtergrond .
In de 12e eeuw kwam de gewoonte op, om op een bepaald oogenblik
aan iemand absolutie te geven en hem dan n a de absolutie in de gelegenheid te stellen om nog satisfactie te geven . Deze verplaatsing van
de satisfactie n a de absolutie (oorspronkelijk toch was de volgorde
berouw, biecht, g e n o e g d o e n i n g, absolutie) bevorderde de meening,
dat de vergeving door den priester geschiedde en de genoegdoening
slechts een aanhangsel was, dat, indien het gemist werd, de herstelling
in de goddelijke genade niet kon tegenhouden .
De leer van den aflaat kwam nu in verband te staan met de leer van
het v a g e v u u r . Het vagevuur is de tusschenstaat, waarin de geloovige
de, na den doop begane, vergefelijke zonden (peccata venalia)
door louterende pijn moeten boeten . Deze leer was reeds door Gregorius
den Groote verkondigd . Nu begon men te leeren, dat de kerk die straffen
in het vagevuur kon omzetten in aardsche straffen . En, aangezien de
kerk die aardsche straffen door een aflaat kon vervangen, kreeg de leer
van den aflaat groote beteekenis voor de leer van het vagevuur .

§ 28 . De eeredienst .
. De prediking kwam in dit tijdvak meer in eere . De pauseDe pre dikin . ,lijke
kerk bezat in haar, evenzeer als in de tuchtmiddelen,
g

een zeer sterke macht . De bisschoppen deden aan de prediking echter
niet veel . In den regel traden zij alleen op, wanneer er een feestdag was
aangebroken en dan waren hunne predicatiën nog maar korte toespraken
(admonitiones) . Enkelen hunner hebben zich echter zeer verdienstelijk
gemaakt o . a . Hermann von Prag (1099-1122) en Benno von
M e i s s e n, een missionaris . Boven allen blinkt echter 0 t t o v o n Barnberg uit (j- 1130) . Deze mannen vormden echter eene uitzondering . De
bisschoppen traden in dit werk niet op den voorgrond. Vandaar dat
Innocentius III ze tot de prediking moest aansporen .
Veel meer hebben aan de prediking gedaan die mannen, die de nooden
van het volk gevoelden . Mannen als Norbert en Robert v o n
A b r i s s e 1 waren boetepredikers, die de kunst verstonden, om tot het
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volk af te dalen, en op het volk invloed uit te oefenen . En, wanneer er
dan mannen optraden, die op de gebreken der kerk wezen en die de
noodzakelijkheid van reformatie predikten, zooals P e t r u s v a n B r u y s
in Frankrijk en A r n o 1 d v a n B r e s c i a in Italië, dan vond zulk eene
prediking een altoos aandachtig gehoor .
Ook de k r u i s t o c h t e n brachten het hunne er toe bij, om de volksprediking in eere te brengen . B e r n a r d v a n C 1 a i r v a u x heeft met
zijn Fransche predicatiën de harten geroerd en nevens hem moet genoemd
worden de machtige prediker F u 1 c o v a n N e u i 11 y .
Het meest werd echter de prediking behartigd door de monniken, die,
toen het monnikenleven tot hoogen bloei geraakte, zich ten doel stelden
om het volk te onderwijzen . De Praemonstratensers en de Cisterciënsers en
later de bedelmonniken, de Franciscanen en de Dominicanen, hebben op het
gebied van de prediking uitgemunt. De beroemdste prediker uit dat tijdvak
is Berthold van Regensburg geweest (t 1292), die doorgaan,
duizenden rondom zich verzamelde . De predicatiën werden voor de
geestelijken in het L a t ij n, maar voor het volk in de l a n d s t a a l
uitgesproken .
Eerst waren de predicatiën homilieën, zooals in de oude kerk geleverd werden, maar later nam men dikwerf een enkel schriftwoord,
zelfs wel een woord, ontleend aan de liturgische boeken . Men haalde
overvloedig de kerkvaders aan, en zette niet het 1 e e r s t e 11 i g e, maar
veel meer het z e d e k u n d i g e op den voorgrond . Omdat men liefst
v e r h a l e n d predikte en niet b e t o o g e n d, werd het 0 . Testament
meer gebezigd dan het N . Testament . De stof der zedekundige predicatiën
werd hoofdzakelijk uit Salomo's boeken en uit Paulus' brieven geput .
Het aantal sacramenten was in dit tijdvak eerst nog
onbepaald . Paschasius (§ 20) telde er nog twee, de doop
met inbegrip van het vormsel en het avondmaal . Rabánus Maurus (§ 19)
telde er vier, maar P e t r u s L o m b a r d u s is de man geweest, die het
getal der sacramenten op zeven bracht (doop, vormsel, mis, biecht,
laatste oliesel, huwelijk en priesterwijding) . Sedert Petrus Lombardus is
dit zevental onaangestast gebleven, hoewel het eerst in 1439 op het
concilie van Florence kerkelijk werd gesanctionneerd .
Thomas Aquinas leerde zelfs, tegenover Alexander van Hales, die doop
en avondmaal alleen van Christus afleidde, en die beide daarom de
Sacramenten.
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voornaamste noemde, dat dit zevental door Christus was ingesteld .
In dit tijdvak werd ook de leer verbreid, dat de sacramenten ex
o p e r e o p e r a t o werkten, d, w, z . dat ze genade mededeelden, zonder
dat de ontvanger geloof oefende, dus e n k e 1 e n a 11 e e n d o o r h e t
g e b r u i k. Het avondmaal werd slechts onder ééne gedaante bediend,
omdat, naar men meende, in elk der beide teekenen de volle Christus
aanwezig was . In plaats van gebroken brood begon men ouwels te
gebruiken .
De kerkgebouwen begonnen in de 12e en 13e eeuw een
anderen vorm te verkrijgen, dan ze vroeger hadden . De
Byzantijnsch-Romaansche stijl met zijn bogen en koepels
maakte plaats voor den Germaanschen of Gothischen stijl . Het karakteristieke van dezen stijl ligt in den s p i t s b o g e n v o r m . Alles loopt uit
in een spits . De toren wijst ten hemel, als het ware symbolisch voorstellende, dat de gansche dienst, die in de kerk plaats vindt, moet uitloopes tot glorie van den drieëenigen God . De gansche Gothische stijl
is rijk aan symboliek.
Kerkgebouwen.

§ 29.

Het monnikenwezen tot Innocentius III .
1.

Het monnikenwezen in het algemeen .

Het monnikenwezen nam in dit tijdvak een zeer hooge vlucht . Er
ontstond dringende behoefte aan reformatie (824) en tegelijk ontstond
een drang om nieuwe orden te stichten . De pausen vonden in de
monniken, die immers de gedachten van de Pseudo-Isidorische decretalen
waren toegedaan, een machtigen steun voor hun gezag . De zucht naar
hierarchie drong de pausen om de monniken-orden, indien eenigszins
mogelijk, te begunstigen . Ze stelden hen vrij van het bisschoppelijk opzicht, en schonken zelfs aan abten van beroemde kloosters den
bisschoppelijken rang en het recht om de bisschoppelijke mitra te dragen .
Sinds de 10e eeuw werden de monniken voor een bijzonderen geestelijken
stand gehouden (ordo religiosorum) . Aan het hoofd van een klooster
stond een ab t . Voor de wereldlijke zaken koos men leekebroeders, die
aangesproken werden als f a t r e s . Zij, die een kerkelijke wijding ont-
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vangen hadden, heetten p a t r e s . Het volk, dat zoo gaarne een heiligen
wandel bij een geestelijke opmerkt, hield de moniken in eere . Zij waren
met die eerbiedwaardige mannen, die zichzelven verloochenden, meer
ingenomen dan met de geestelijken, die in hunne domkapittels de belangen der kerk menigwerf verwaarloosden . Sedert de 10e eeuw ontstond
onder de geestelijken een schandelijk misbruik . Velen hunner wilden niet
langer in de domkapittels wonen . Zij ontvingen een jaargeld (prebende),
dat zij overal konden verteren . Het werk lieten zij echter aan anderen
over. De geestelijken, die in het domkapittel bleven, werden c a n o n i c i
regulares genoemd, de anderen heetten canonici saeculares of
w e r e 1 d 1 ij k e g e e s t e 1 ij k e n. Vooral met deze laatsten stonden de
monniken op zeer gespannen voet .

2 . Reformatorische orden .
De voornaamste reformatorische orden waren de C 1 u n i a c e n s e r s,
de Camaldulensers en de Cisterciënsers.
a . C 1 u n i a c e n s e r s . Deze orde kwam voort uit de
oude Benedictijnen . Ze werd gesticht door B e r n o, een
Bourgondischen graaf, en was gevestigd te C 1 u g n y (Cluniacum) in het
jaar 910. Het doel van deze orde was k r a c h t i g e r e f o r m a t i e van
het monnikenwezen en p r o p a g a n d a m a k e n voor de pauselijke macht .
De tweede abt was 0 d o . De drie kloostergeloften golden ook voor deze
orde . Bijzonder werd de nadruk gelegd op de gehoorzaamheid . En
daarbij was geheel en al nieuw het gebod van het z w ij g e n . De strengste
ascese werd geoefend . Onder dit klooster stelden zich nu andere kloosters,
die eenzelfden regel aannamen . Al die kloosters vormden een c o n g r eg a t i e . Hun hoofden heetten doorgaans p r i o r . Allen moesten de autoriteit
van den abt van het moederklooster erkennen . In enkele jaren was het
aantal kloosters, die tot deze congregatie behoorden, gestegen tot 2000 .
Cluniacen5ers .

b . Camaldulensers. De Benedictijn Romuald
stichtte in 1018 een klooster te Camaldoli in de woeste
Appenijnen. Ook hier werd een congregatie gesticht . Aan het
hoofd van die congregatie stond de m a j o r van het moederklooster . De
Camalr
dulensers.
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orde stelde zich hetzelfde ideaal als de orde te Clugny . Ze verkreeg
echter niet zulk een uitbreiding en oefende niet zulk een grooten
invloed uit.
C . C i s t e r c i ë n s e r s . Deze orde werd gesticht door
Robert van Citeaux in 1098 . Deze had beproefd
onder zijn monniken strenge tucht en orde te herstellen, maar dit gelukte hem niet. Daarom stichtte hij het klooster C i t e a u x (Cistercium)
bij Dyon, dat nu het moederklooster werd van eene congregatie, welke
eerst onbeduidend was, maar die grooten invloed kreeg, toen B e r n a r d
v a n C l a i r v a u x, die abt was in een aan deze orde ondergeschikt
klooster te Clairvaux, zich liet gelden . Naar hem werden zelfs de
Cisterciënsers B e r n a r d ij n e r s genoemd . Deze orde telde niet minder
kloosters dan de Cluniacensers en leefde eerst met deze op gespannen
voet, maar door de vriendschap van Bernard met Petrus Venerabilis
(Cluniacenser) werd een weg tot verzoening gevonden . Van deze orde
is een machtige invloed uitgegaan op de kerk der Middeleeuwen . Hoewel evenzeer als de congregatie van Clugny reformatorisch van karakter,
onderscheidde zij zich van deze door vooral aan de monniken h a n denarbeid op te leggen .

Cisterciënsers,

3.

Nieuwe orden .

Er ontstonden in die dagen,, toen de begeerte naar het kloosterleven steeds
levendiger werd, ook enkele orden van minder beteekenis, omdat zij zich wel
op a s c e s e toelegden, maar niet zoozeer bezield waren door het ideaal om
de pauselijke macht te verheffen .
a . De Karthuizers. Door Bruno van Keulen werd
Karthuizers, in 1086 deze orde gesticht . Verontwaardigd over het goddeloze leven van den aartsbisschop Manasse, trok hij zich terug in een woeste
bergkloof bij Grenoble, C h a r t r e u s e genoemd . De strengste ascese werd in
deze orde geoefend . Zwijgen, studeeren, bidden, contempleeren was het dagelijksch werk der monniken . De Karthuizers waren vegetariërs . Brood, water
en zout was hun eenig voedsel op den vastendag, die wekelijks terugkeerde .
Ieder bleef in zijne cel . Het stilzwijgen mocht slechts op enkele dagen verbroken
worden. Zelfs de leekebroeders stonden in deze orde onder strenge geboden .
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b . De Praemonstratensers . Die orde was in 1121
gesticht door den heiligen Norbert . Deze was wereldlijk
geestelijke te Xanten, in de diocese van Keulen . Een naast
hem inslaande bliksemstraal bracht hem tot nadenken en tot verandering des
levens. Hij trok nu naar het ruwe dal Prémonstré, in het bisdom Laon met
enkelen, die met hem eenzelfde gevoelen deelden . Voornamelijk geestelijken
verbonden zich aan deze orde . Als boetprediker verscheen Norbert op den
rijksdag te Spiets (1126) en daar werd hij tot aartsbisschop van Maagdenburg verkozen.
Praeanon •
stratensets.

C.
De Guilbertijnen . Van deze orde was Guilbert
Gailbertijnen, de stichter, een Engelsch geestelijke van adellijke afkomst .
Deze orde deed veel voor vrouwen, die in afzondering wilden leven . Zelfs
voerden de vrouwen in deze orde den boventoon . Aan het hoofd stond niet
een abt, maar een abdis . De kloosters, die tot deze orde behoorden, waren
voor het grootste deel dubbele kloosters, d . w . z . voor mannen en vrouwen.
31 kloosters behoorden tot haar, en deze werden alle in Engeland gevonden .

d. De Coelestinen . De kluizenaar Peter van Murr o h n e (later paus Coelestinus V) was de stichter dezer orde,
welke wel onderscheiden moet worden van de orde der Franciscaner Coelestinen, gesticht in 1294. De woonplaats was een hol in den berg Murrhone,
gelegen in de Arbruzzen . Verscheidene kloosters werden door deze orde in
het leven geroepen vooral in Italië, Frankrijk en Nederland . Het middelpunt
der orde was het klooster te Majella in de Abruzzen . Deze orde was ook
zeer streng ascetisch.
Coelestinen,

4.

Geestelijke ridderorden .

De ridderschap was door de kruistochten zeer op den voorgrond getreden . De bloem van den adel had zich strijdvaardig verklaard, om den
heiligen oorlog voor het heilige graf te voeren . De helden „zonder vrees
of blaam" trokken uit, om den strijd des Heeren te strijden, want elke
kruisvaarder was in den krijgsdienst van Christus . Omdat de paus de stedehouder van Christus was, stelde de ridderschap zich onder zijn opzicht .
En, daar het karakter van die dagen was, het stempel van het klooster
te drukken op het gansche terrein des levens, ontstonden er zelfs g e e st e 1 ij k e r i d d e r o r d e n . Deze orden bestonden niet uit geestelijken,
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maar uit leeken, uit ridders, die geen kloosters bouwden, maar hospitalen .
Hun arbeid bestond hoofdzakelijk in het bewijzen van barmhartigheid.
Voor den geestelijken arbeid en de zielezorg werd een h o s p i taalgeestelijke aangesteld .
a . De Johannieter-orde werd gesticht door Manjohannieter- r u s . Zij stelde zich tot levenstaak de verpleging van
orde,
kranke pelgrims in haar hospitaal, gewijd aan Johannes
den Doopex . De woonplaats was Jeruzalem . De edelman en de monnik
ontmoetten dus hier elkander . Raymond d e P u y gaf in 1121 een
vasten regel aan deze orde . De hospitaaldienst werd langzamerhand in
de schaduw gesteld door den wapendienst . Door de Saracenen verjaagd,
gingen zij eerst naar R h o d u s . Vandaar hun naam R h o d e z e r-r i d d e r s
en later (1530) stond Karel V hun het eiland M a 1 t a af . Vandaar de
naam Maltezer-ridders .
b . De orde der Tempelheeren, of Tempeliers .
. Deze orde werd gesticht door H u g o d e P a y e n s en
C o t t f r i e d van S t . Omer (1118) . Oorspronkelijk beoogde zij bescherming van de pelgrims naar het heilige land . Hun verblijfplaats was ook
Jeruzalem, ongeveer waar vroeger de tempel van Salomo gestaan had.
Bernard van Clairvaux gaf hun een regel . Toen in 1291 Acco viel, gingen
zij naar het eiland C y p r u s, maar verlegden spoedig hun zetel naar
Frankrijk. Bij deze orde heeft de wapendienst altoos op den voorgrond
gestaan . Zij telde 20 .000 ridders . Er bestond een voortdurende verdeeldheid tusschen hen en de Johannieters .
Tempelheeren

c. De orde der Duitsche ridders . Toen Acco
belegerd werd (1190) en het leger der kruisvaarders door
ziekte en hongersnood geteisterd werd, toen onder deze
een aantal Duitsche pelgrims om bijstand smeekte, vereenigden zich eenige
burgers uit Li beek en Bremen, om aan de ellendigen hulp te verleenen .
Ze maakten van de zeilen hunner schepen tenten ter verpleging . Van de
Johannieters namen zij den dienst der barmhartigheid en van de Tempelheeren den dienst der wapenen over . Hun ordekleed was wit met een
zwart kruis. De tempelheeren droegen wit met een rood kruis . Tot deze
orde werden slechts toegelaten vrije Duitsche mannen . Later ging deze
Duitsche
ri ers.
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orde naar Duitschland, waar zij zich verbond met de in Lijfland ontstane
orde der Zwaardbroeders .

§ 30 .

Uitbreiding van de kerk in het Noorden en Oosten .

Floewel de gewichtigste zendingsarbeid in het voorgaand tijdvak valt,
moet toch ook in dit tijdvak van de missie melding gemaakt worden .
Enkele landen en volken, tot nu toe nog buiten den schoot der kerk,
werden door den ijverigen arbeid van enkele missionarissen tot de kerk
gebracht . Het waren voornamelijk de Wenden, de bevolking der
Oost-Zee provinciën en de Pruisen .
Bij de W e n d e n, die aan de
en Oder
Elbe, Saaie, Have!
woonden, was het Christendom gewelddadig ingevoerd en,
omdat zij hunne onafhankelijkheid daarbij ingeboet hadden, haatten zij
het Christendom . Otto I stichtte reeds onder hen verscheiden bisdommen
en het aartsbisdom M a a g d e n b u r g . Toch kreeg de kerk onder de
Wenden eerst vasten voet onder A 1 b r e c h t d e n B e e r, die de mark
Brandenburg stichtte . De oude bisdommen werden weder uit hun droeven
toestand opgeheven . Albrecht bediende zich vooral van de Praemonstratensers, die een klooster in Maagdenburg hadden . Sedert 1144 noemde
Albrecht zich markgraaf van Brandenburg .
De Poolsche hertogen trachtten de P o m m e r e n te onderwerpen en
te bekeeren, maar langen tijd geschiedde dit zonder gevolg . Eerst
B o 1 e s 1 a w III bracht West-Pommeren in onderwerping, en nu begon
onder hem de arbeid van den uitstekenden bisschop 0 t t o v a n Barnberg, niet ten onrechte de „Apostel der Pommeren" genoemd . Na twee
zendingsreizen was de Pommersche kerk gesticht . Nu begon de missie
in het geheele gebied der Wenden . H e n d r i k d e L e e u w vond in den
Cisterciënser monnik B e r n o den rechten man om onder de 0 b o t r i et e n in Mecklenburg te arbeiden . Paus Hadrianus IV liet dezen Berno
tot bisschop van Mecklenburg wijden (1154) . Hij arbeidde met veel zegen .
N i k 1 o t, de vorst der Wenden, liet zich doopen . Berno is de „Apostel
der Obotrieten" geweest .
V`lenden .
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Door handelsbetrekkingen werd het Christendom uit
11
Li beek en Bremen in L ij a n d bekend . De kanunnik
M e i n h a r d uit Segeberg was de eerste prediker onder
de Lijilanders . De eerste kerk werd gesticht bij U e x k u 11 aan de Duna .
Kort daarop werd een bisdom Lijfland gesticht, dat van Bremen uit bestuurd werd . Na den dood van Meinhard werd B e r t h o 1 d v a n L o c c u m
bisschop, maar deze werd verdreven . Toen organiseerde deze een kruistocht tegen de Lijflanders . Deze werden in 1 198 verslagen, maar Berthold
sneuvelde daarbij . Zijn opvolger was A 1 b r e c h t v o n S t a d e . Deze
verlegde den bisschopszetel naar Riga . Nu werd de arbeid des Evangelies
weder met kracht ter hand genomen . Albrecht stichtte een orde van
Z w a a r d b r o e d e r s tot bescherming van de zending . Zijn trouwe helper
was D i e t r i c h . De Lijflanders werden nu in massa gedoopt .
Van Lijfland uit kwam het Christendom door ridderlijke macht ook in
Esthland en Koerland .
Oost-Zee
provinciën.

Sinds 996 arbeidde in Pruisen de aartsbisschop A dal b e r t v a n P r a a g, maar deze stierf in 997 als martelaar,
De ijverige monnik Bruno onderging een gelijk lot in 1009 . Nieuwe
pogingen tot invoering van het Christendom deed de Poolsche abt
C o t t f r i e d, maar deze onderging ook den marteldood in 1207 . Na dezen
scheen de arbeid beter te zullen gelukken onder den Cisterciënser
monnik Christiaan, den „Apostel der Pruisen ." In 1214 werd deze
bisschop van Pruisen . Naar het voorbeeld van Lijfland stichtte Christiaan
tot bescherming van de zending de o r d e v a n d e r i d d e r s van
D o b r i n, die echter maar korten tijd bleef bestaan . Na 1226 riep hij de
hulp in van de D u i t s c h e r i d d e r s, die na een oorlog van 50 jaren
aan het Heidendom in Pruisen een einde maakten . Ontzettend fel was
de tegenstand geweest. Een groot deel van de Pruisen was omgekomen ;
maar na den bloediger oorlog kon het Christendom als gevestigd beschouwd worden .
Pruisen .

§ 31 . De Scholastiek.
1. De Scholastiek in 't algemeen .
Een der merkwaardigste verschijnselen van de Middeleeuwen is de
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Scholastiek . Het was het pogen van den menschelijken
geest, om de geloofswaarheden der kerk voor het denkend
verstand te ordenen en te rechtvaardigen.
De p a t r i s t i s c h e periode der theologie loopt tot oneveer
g
750, de s c h o l a s t i e k e periode begint in de
lle eeuw. In de patristische periode werden de dogma's
uit de H . Schrift opgedolven en door de kerk vastgesteld . In de scholastieke periode werden deze dogma's voor het menschelijk bewustzijn
geordend en gerechtvaardigd. In de eerste periode werd de e s s e n t i a
gegeven, in de tweede de forma.
Tusschen deze beide perioden liggen de eeuwen, waarin men niet
produceerde, maar reproduceerde . Min verzamelde toen geen kapitaal,
maar leefde van de rente . Deze tusschenperiode, waarin mannen alS
Isidorus van Sevilla, Beda Venerabilis, Alcuïnus e . a . optraden, eindigde
met de duistere eeuw (saeculum obscurum) .
P atristie k .
Scliola~tiek ,

Dat in de 1 le eeuw de theologie opnieuw met ijver beoefenel begon te worden in de kloosterscholen (vandaar
d e naam scholastiek) was voor een groot deel te danken
aan het feit, dat in die eeuw de 1 o g i c a van Aristoteles meer bekend
werd . Vooral door Arabische geleerden werden de werken van dezen
Griekschen wijsgeer openbaar . En, toen nu in de lle eeuw de theologie
weder in eere kwam, begon men de dialectiek van Aristoteles toe te
passen op de theologie . Oorspronkelijk wilde men de dialectiek als eene
dienstmaagd beschouwen, die aan de theologie hulp moest bewijzen, maar
de historie leert, dat zij met die nederige plaats niet altoos tevreden was .
Dialectiek en
theologie .

Men onderscheidt in de Scholastiek drie perioden
1 ~ . de periode van haar o p k o m s t . Deze periode wordt
geopend door Lapfranc en Anselmus en loopt tot Albertus Magnus .
2°. de periode van haar b 1 o e i, van Albertus Magnus tot Durandus .
In deze periode vallen Thomas Aquinas en Johannes Duns Scotus.
3Q . d e periode van haar v e r v a 1, van Durandus tot aan de Reformatie .
Dat was het tijdvak der ontaarding, toen het zoeken naar spitsvondigheden het eigenlijke theologische denken vervangen had .
Perioden.
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Richtingen.

In

de

Scholastiek

is duidelijk tweeërlei richting op te

merken . Er waren er onder de scholastieken, die vast-

hielden aan de bestaande kerkleer . Hun zinspreuk was c r e d o, u t i nt e 11 e g a m, d . w . z, ik geloof, opdat ik wete. Het geloof ging dus aan
het weten vooraf. Dat was de o r t h o d o x e r i c h t i n g . Er waren echter
ook scholastieken, die van de kerkleer niet uitgingen, integendeel, die
begonnen met twijfelen aan de dogmata, om dan langs den weg van
critisch onderzoek te komen tot het vinden van de waarheid . Dat was
de sceptische richting .

M stiek .
y

Nevens de Scholastiek zien wij nog een andere richting
opkomen . Deze vroeg niet zoozeer naar de rechten van

het hoofd, als wel naar de rechten van het hart . Als hoogste doel stelde
deze richting zich de inwendige gemeenschap met God, de inwendige
a a n s c h o u w i n g (contemplatie) te beschrijven . Deze richting wordt
betiteld met den naam van M y s t i e k . Deze Mystiek trad nu eens op
tegenover de Scholastiek en huwde zich dan weder met haar .

2.

Zijn persoon.

Anselmus van Canterbury .

Anselmus wordt de

vader van de Scholastiek" ge-

noemd. Hij was een leerling van Lanfranc den man > die
tegenover Berengarius van Tours gestaan had in den avondmaalsstrijd (§ 20),
en die eene school gevormd heeft sinds 1040 te Avrenges . Lanfranc is
later aartsbisschop geworden te Canterbury en na zijn dood werd
Anselmus zijn opvolger . Rechtzinnigheid en vroomheid waren bij Anselmus,
evenals bij Augustinus, harmonisch verbonden . Op het voetspoor van
Augustinus sprak hij als de grondstelling van zijn leven uit : f i d e s
q u a e r i t i n t e 11 e c t u m, d .i . het geloof zoekt wetenschap . Het geloof
neemt bij Anselmus aan, wat als de leer der kerk vast staat, maar heeft
tegelijk de aandrift en de roeping om tot wetenschap te komen .

n Wie
: 9) . Dat stond bij
Anselmus vast. Hij was echter geen dor scholasticus, wiep het slechts
niet gelooft, zal niet bevestigd worden" (Jes . 7

te doen was om dialectische onderscheidingen, integendeel, hij was de
innig-vrome man, maar die door zucht naar wetenschap gedreven werd,
om over de waarheden des geloofs : het bestaan van God, den vrijen
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wil, de erfzonde en voornamelijk de verzoening door Christus na te
denken en ze voor het denkend bewustzijn te rechtvaardigen . Van hem
is het ontologisch bewijs voor het bestaan van God . Hij concludeerde
uit de idee van een volmaakt Wezen tot het bestaan van dat Wezen .
Het voornaamste boek dat hij geschreven heeft is
ge„C u r D e u s h o m o" d .i . waarom is God mensch
worden ? In dit boek ontwikkelt Anselmus de volgende
gedachten . De zonde is een aanranding van de eere Gods, dus eene
zware majesteitsschennis, welke noodwendig straf vordert en wel d e n
d o o d van de gansche menschheid, Of g e n o e g d o e n i n g . Wanneer
deze genoegdoening aangebracht werd, moest ze volkomen zijn en dus
eene oneindige waardij bezitten . De menschheid kon echter geen verdienste van oneindige waardij aanbrengen, omdat bij haar alles eindig
en onvolmaakt is en zij bovendien tot het doen van het goede verplicht is .
Omdat God een volmaakte genoegdoening eischt en de menschheid die
niet geven kan, daarom moest God Zelf, de tweede persoon in het
goddelijk Wezen, mensch worden, om door Zijne verdiensten de menschheid te verlossen . Zijne genoegdoening bestaat niet in Zijn zedelijk
handelen, waartoe Hij als mensch, evenals wij allen, verplicht was, maar
wel in Zijn onschuldig lijden en sterven, waartoe Hij, als de Heilige,
niet verplicht was . Hij had voor Zichzelven geen schuld te betalen .
Daarom was Zijn dood een offer van oneindige waardij, want Hij gaf
daarin Zichzelven . Deze offerande kon de Vader niet onbeloond laten,
maar de Zoon had dat loon niet noodig . Daarom rekent de Vader de
verdiensten van Christus aan zondaren toe, die zelve tot genoegdoening
onbekwaam waren, en om Jezus' wil vergeeft Hij hun de schuld en
scheldt hun de straf kwijt .
Deze leer van Anselmus is de leer der verzoening gebleven in de
Middeleeuwen .
Zijn
hoofdwerk .

Aanmerking . In zijn strijd met R o s c e 11 i n u s kwam een filosofische beginselvraag op den voorgrond te staan, die de theologie van dit tijdvak
beheerscht . Het gold n.m . de kwestie van het N o m i n a 1 i s m e en R e al i s m e . De filosofie hield zich bezig met de verhouding van het denken
tot het z ij n, of van het b e g r i p tot het w e z e n . Het Nominalisme leerde,
dat de algemeens begrippen (universalia) slechts abstracties waren
van het menschelijk denken, dus n o m i n a en meer niet. Realiteit bezaten
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deze abstracties niet . Het waren u n i v e r s a 1 i a p o s t r e s . Het Realisme
daarentegen beweert, dat de algemeens begrippen wel ter dege realiteit beziten : universalia ante res . Sommigen meenden, dat deze realiteit
i n d e d i n g e n zelve was (Aristoteles) maar anderen leerden, dat deze
realiteit bestond i n h e t g o d d e 1 ij k e b e w u s t z ij n (Plato) .

3.

Zijn leven,

Peter Abaelard.

P e t e r A b a e 1 a r d werd in 1079 te Palais in Bretagne

geboren . Hij was eerst leerling van Roscellinus en daarna
van Wilhelm van Chapeaux . Spoedig trad hij zelf op als leeraar in de
dialectiek en theologie en trok hij vele leerlingen tot zich . Na zijn ongelukkige liefdesbetrekkingen met Heloïse trad hij in het klooster te
St. Denis . Heloïse nam den sluier aan, maar hield geregeld briefwisseling
niet hem . In

1 121

moest Abaelard een geschrift over de Drieëenheid,

dat ergernis gewekt had om de Sabelliaansche ketterij, te Soissons in het
vuur werpen . Hij werd daarop in een klooster gevangen gezet . Het gelukte hem echter te ontvluchten en nu stichtte hij bij Nogent (in Champagne)
het Oratorium van de H . Drieëenheid S t. P a r a c 1 e et . Daar verzamelden
zich ook weder vele leerlingen rondom hem . Daarna werd hij abt in
een klooster St . Gildas in Bretagne, maar hij kon de gewenschte kloostertucht niet handhaven . Zijne stichting Paracleet had hij aan Heloïse
overgegeven . Hij ging nu naar Parijs, waar hij als leeraar optrad en
waar men veel over zijn geleerdheid sprak . Een aantal bisschoppen,
onder leiding van Bernard van Clairvaux, trad tegen hem op . Bernard
zelf disputeerde met hem op de synode te Sens 1140, waar Abaelard
veroordeeld werd tot levenslange kloosterstraf. Hij verliet het concilie
en beriep zich op den paus . Innocentius II beval, dat al de geschriften
van Abaelard verbrand moesten worden . Abaelard onderwierp zich aan
de kerkelijke uitspraak . Hij verzoende zich met Bernard en ontving
verlof, om de rest van zijn leven door te brengen in het klooster te
Clugny. Hij stierf 21 April
1142 op 63 jarigen leeftijd .

Zijn 1eer,

Abaelard ging niet zooals Anselmus van het geloof uit .
Zijn eerste boek was een dialoog tusschen een Jood, een

heidenschen filosoof en een Christen . Van een gelooven op gezag wilde
hij niets weten . De Christen blijft in den dialoog wei overwinnaar, maar
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zijn Christendom is zeer rationalistisch . Meer bekend is zijn boek
» Sic et non", waarin hij aanwijst, hoe de kerkvaders over zaken des
geloofs elkander tegengesproken hebben, en dus de eene autoriteit door
de andere opgeheven wordt . Zijn voornaamste geschrift, dat zooveel
ergernis verwekte, was zijn „tractaat over de Drieëenheid" . Abaelard
poogde dit dogma voor het verstand duidelijk te maken, omdat men niet
gelooven kan, wat men niet verstaat . Hij noemt de drie personen drie
namen voor goddelijke eigenschappen, macht, wijsheid en goedheid . Dat
was lijnrecht in strijd met de leer der kerk. Het geheele dogma viel
door Abaelards voorstelling ; maar zijn sceptische geest bekommerde er
zich niet over, dat de leer der kerk ondermijnd werd . Het verstand
moest bij hem over het geloof heerschee . Over het werk van Jezus
Christus dacht hij ook geheel anders dan Anselmus . Hij bestreed het
plaatsbekleedend karakter van Jezus' lijden en sterven . Christus wilde
volgens Abaelard door zijn volmaakte liefde de menschen leiden tot
liefde jegens Gods geboden . Jezus' dood was slechts de voleinding van
zijn levenswerk . Hij bewees door dien dood zijn volmaakte liefde .

4 . Bernard van Clairvaux, Hugo van St. Victor en Petrus Lombardus.
B e r n a r d werd in 1090 te Fontaines in Bourgondie

Bernard van geboren . Hij is een man van groote beteekenis geweest .
Clairvaux.

„Met een glans van wonderdadigheid omgeven, begaafd
met een zeldzame welsprekendheid, vervuld met heilige geestdrift was
hij de beschermer van den Roomschee stoel, de vredestichter onder de
vorsten en de wreker van onrecht" . Zijne richting was die der contemplatieve mystiek . Hij stelde zich niet als ideaal het geloof tot kennis te
leiden door middel van het denken, maar wel om op den weg der
heiligmaking meer tot verlichting te komen . De theologie van het hart
ging bij hem boven de theologie van het hoofd . Ervaring stelde hij
boven denken . Zijn zinspreuk was : tantum Deus cognoscitur quantum
diligitur, d . w . z . God wordt slechts in zoover gekend, als Hij bemind
wordt . Hij las het liefste in de H . Schrift en dan bij voorkeur in de
eenzaamheid van het woud . Daar werd hij dan aan al het aardsche onttrokken en gevoelde hij zich in de onmiddellijke tegenwoordigheid
Gods . In 1173, twintig jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard en
Kerkgesch. 11

7
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in 1830 werd hij door Pius VIII onder de doctores ecclesiae opgenomen .
Hij was de groote tegenstander van Abaelard, en evenzoo van diens
leerling Gilbert de la Porrée .
Het streven om de scholastiek met de mystiek te vereenigen werd in de kloosterschool S t . V i c t o r te Parijs
openbaar. Een der vertegenwoordigers van deze school
was H u g o v a n S t . V i c t o r, een vriend van Bernard en een uitnemend
geleerde. Hij was de zoon van een graaf van Blankenburg . Zijn tijdgenooten noemden hem een anderen Augustinus . Hij stierf in den bloei
der jaren (1141) . Zijn leerling was de Schot Richard van S t.
Victor .
Hugo van
St. Victor.

Lombardus was een leerling van Abaelard, maar hij was
niet een scepticus als deze . Hij was scholasticus, maar
wilde aan de mystiek tegemoet komen . Van hem is het
eerste leerboek over de Dogmatiek „S e n t e n t i a r u m 1 i b r i IV" . In dit
boek, dat grootendeels bestaat uit aanhalingen uit de kerkvaders, stelt
hij systematisch de leer der kerk voor . Hij is de gezaghebbende dogmaticus van de Middeleeuwen . Alle latere dogmatici hebben zijn voetspoor gedrukt . Tallooze malen is zijn boek gecommentarieerd en de kerk
heeft het officieel geautoriseerd .
Petrus
Lombardus,

§ 32 . De secten en haar bestrijding .
In verschillende kringen openbaarde zich gedurende de Middeleeuwen
een ontevredenheid over de kerk, hare leer en hare instellingen . Ten
deele streefde men in den boezem der kerk naar verandering, maar ten
deele keerde men zich van haar af en waagde zelfs een strijd met haar
op leven en dood . De ketters, (want zoo werden ze allen door de kerk
genoemd), werden niet geleid door éénzelfde beginsel . Daar waren er,
die kalm en bezadigd optraden en die metterdaad reformatie beoogden,
maar daar waren er ook, die op revolutionaire wijze veel trachtten omver
te werpen, maar niets beters ervoor in de plaats stelden .
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1.

Dualistische secten . De Katharen .

In het Zuiden van Frankrijk en in het Noorden van Italië traden in
de lie eeuw lieden op, die zeer ontevreden waren over de kerk . Zij
toonden wel eenige overeenkomst met de oude Manicheeër . Het is waarschijnlijk, dat het drukke verkeer met het Oosten, voornamelijk door de
kruistochten, medegewerkt heeft, om de Manicheesch-Gnostische dwalingen
naar het Westen over te planten . Deze lieden komen onder zeer verschillende namen voor . Ze werden in Italië P a t a r e n i genoemd . Later
noemde men ze P u b 1 i c a n i of B u 1 g a r i . De meest gewone naam is
die van K a t h a r e n, afgeleid van Ka~apoí = reinen . Dit werd uitgesproken als Gazári en daarvan is het Duitsche woord K e t z e r (ketter)
afkomstig . In Zuid-Frankrijk werden ze A l b i g e n z e n genoemd . Vijandschap tegen den clerus en de hierarchie was eigenlijk het hoofdkarakter
van deze secte .
Evenals de Manicheeër waren de Katharen dualistisch . In hoofdzaak
komt hun gevoelen hierop neer. De goede God schiep in den beginne
een onzichtbare wereld met geesten bevolkt, maar een booze geest
schiep de aarde . Die booze geest is de God van het 0 .-Testament . Zij
verwierpen daarom het 0 .-Testament. Het huwelijk beschouwden ze als
een struikelblok op den weg naar de volmaaktheid, doop en avondmaal
verwierpen zij, evenzeer de priesterwijding . Alle aanroeping van heiligen
werd gemeden . Zij verboden ook de beelden, altaren en kruisen . Gebed,
ascese en geestesdoop beschouwden zij als de eenige middelen der genade . De prediking was nevens het gebed het voornaamste stuk van
hun godsdienst . De gemeente was bij hen verdeeld in c r e d e n t es,
d .w. catechumenen en b o n i c h r i s t i a n i of p e r f e c t i, d .w. de volmaakten . Een lage trap van de credentes vormden de a u d i t o r e s .
Men werd onder de perfecti opgenomen na den geestesdoop ontvangen
te hebben . Deze perfecti mochten niet huwen en geen vleesch eten .

2. Pantheistische secten.
A m a 1 r i c h v a n B e n a, die te Parijs filosofie en theologie bestudeerd had, leerde, dat God in Abraham gewoond had als Vader, dat
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Hij in Christus woonde als Zoon en dat Hij in elk geloovige woonde
als Heilige Geest. Evenals door de komst van Christus de Mozaïsche
wet haar kracht verloor, zoo verloren door de uitstorting des Heiligen
Geestes de sacramenten hun kracht . Eene synode van Parijs (1209) gaf
bevel, dat zijn gebeente opgegraven zou worden en veroordeelde 10
hoofden van de secte tot den brandstapel .
Aanmerking. De broeders en zusters van den vrijen geest, die wij later in
de geschiedenis ontmoeten, schijnen aan dezen ketter verwant .
T a n c h e 1 ij n trad op in de Zuidelijke Nederlanden . Hij verzamelde
veel volks rondom zich en was bij het volk zeer gezien . Er vond zelfs
een blinde vereering plaats . Hij sprak over de inwoning Gods in hem
op pantheïstische wijze . Het schijnt zelfs, dat hij zich Gods Zoon liet
noemen . De actie van dezen ketter ontaardde in volslagen dweperij .

3. Apocalyptische secte .
J o a c h i m v a n F 1 o r i s, een abt der Cisterciënsers (j 1202) waagde
zich aan allerlei apocalyptische voorspellingen . Volgens hem splitste
zich de gansche heilsopenbaring in drie perioden, die van den Vader in
het 0 . Testament, die van den Zoon in het N . Testament en die van
den Heiligen Geest in de voltooiing van het godsrijk, welke plaats zou
vinden in 1260 . Petrus was de vertegenwoordiger van het eerste, Paulus
van het tweede en Johannes van het derde tijdvak . Deze leerstellingen
werden in 1257 veroordeeld door paus Alexander IV. Het is niet te verwonderen, dat de apocalyptische voorspellingen onder de domme en
bijgeloovige volksmenigte een gretig onthaal vonden . De licht te bewegen volksmassa vond in die voorzeggingen iets aantrekkelijks en,
naarmate men meer gebreken in het heden bemerkte, werd de prediking
van de toekomst te meer gewaardeerd . Daarenboven kreeg de prediker
van de `toekomstige dingen het gezag van den 0 . Testamentischen
profeet, hoog staande boven de onwaardige priesters der Roomschl atholieke kerk.
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4.

Revolutionaire secten.

Tot de revolutionaire secten behooren allereerst de P e t r o b r u s i a n en,
zoo genoemd naar Petrus B r u y s (t 1126) . Deze was een leerling
van Abaelard en priester in het Zuiden van Frankrijk . Hij zocht de ware
kerk in de harten der geloovigen . Vandaar dat hij de zichtbare kerk
verachtte . Hij spoorde zelfs aan alle kerken en heiligdommen te vernielen, omdat God wel in een stal kon aangebeden worden . De kruisen
gebruikte hij voor brandstof . Hij ijverde voorts tegen het coelibaat, de
mis en den kinderdoop . Na 20 jaar gewoeld te hebben, eindigde hij zijn
leven op den brandstapel .
Een van zijn aanhangers was H e n d r i k v a n L a u s a n n e . Deze beschikte over de gave, om het volk door zijn woord te winnen . Hij
stelde zich aan de spits van allen, die tegen den clerus gekant waren .
Zijne volgelingen heetten H e n r i c i a n e n . Bernard heeft veel onder hen
gearbeid en heeft er velen op de kerkelijke sporen teruggebracht . De
heilige wandel van Bernard droeg er niet weinig toe bij, om den eerbied voor de geestelijkheid weer terug te roepen in de conscientiën .
Hendrik werd gevangen genomen en stierf kort daarop .
Tot deze secten behoorde ook de secte van A r n o 1 d v a n B r e s c i a .
Van de rechtzinnige leer schijnt hij niet afgeweken te zijn . Zijn
prediking richtte zich alleen tegen de wereldlijke macht der pausen en
het bezit der kerk . Bernard zei, dat Arnold vroeger een duif was geweest, maar dat hij later een schorpioen werd . Op dezelfde synode van
Sens (1140), waar Abaelard veroordeeld werd, werd ook de ban over
Arnold uitgesproken . Sinds 1146 stelde hij zich in Rome aan het hoofd
der vrijheidsmannen (§ 25 .5) . Na zijn dood bleef nog lang een partij der
Arnoldisten bestaan .

5 . Reformatorische beweging .
De Waldenzen .
dus
Een rijk geworden burger te Lyon, V a l d e s of W a 1
Oorsprong
prong,.
door
geheeten (zijn voornaam Petrus is onzeker) werd
het hooren van de legende van den heiligen Alexius diep geroerd . Hij
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ging tot een leeraar in de theologie, die hem wees op het woord van
Jezus tot den rijken jongeling, Matth . 19 : 21 . Aan zijne vrouw liet hij
zijn grondbezit, maar zijn overige vermogen vermaakte hij den armen .
Tot zijn onderrichting begon hij de Evangeliën, de Psalmen, alsmede
een uittreksel uit de leerstellingen der kerk te lezen . In 1 177 stichtte hij
een vereeniging van mannen en vrouwen, die naar het voorbeeld der
zeventiger, twee aan twee uittrokken, om in wollen boetekleed, zonder
staf of male, te roepen tot bekeering en het Evangelie te verkondigen .
De aanhangers van Waldus droegen verschillende namen . Ze heetten
Paup eres de Lugduno of Leonisten (naar Lyon) of naar hun
stichter W a 1 d e n z e n . Zichzelven noemden zij f r a t r e s en s o r o r e s
en het volk noemden ze a m i c i en a m i c a e . Oorspronkelijk hadden
deze lieden in 't geheel geen plan, om zich van de kerk af te keeren,
maar, toen paus Alexander III hun niet toestond te prediken (3e lateraansch
concilie 1179), toen paus Lucius III hen op het concilie van Verona 1184
zelfs in den ban deed, werd de verhouding anders . Innocentius III zag
de onvoorzichtigheid zijner voorgangers in . De Waldenzen waren te
groot in aantal en te degelijk van leven, om ze te beschouwen als een
groep onhebbelijke ketters . Hij beproefde hun vereeniging om te zetten
in een monnikachtig genootschap, de P a u p e r e s c a t h o 1 i c i, maar deze
handige poging mislukte. Wel wilde hij aan dat genootschap onder
bisschoppelijk opzicht prediking 'en schriftverklaring toestaan, maar de
Waldenzen waren van die pauselijke vrijgevigheid niet gediend . Toen
vernieuwde Innocentius den ban, over hen uitgesproken, op het 4e
lateraansche concilie 1215 .
Het eigenlijke doel der Waldenzen was, terug te keeren
tot den toestand der apostolische kerk . In de leer weken
zij, althans in hoofdzaak, van de leer der kerk niet af .
Zij' verwierpen echter de leer van het vagevuur, van de
mis voor afgestorvenen en van den aflaat . Er waren onder hen predikers
(perfecti), die verplicht waren tot het coelibaat, tot volstrekte armoede
en tot weigering van het doen van een eed, geheel en al overeenkomstig de bergrede . Deze mochten geen beroep uitoefenen en ook
nergens een vaste woonplaats kiezen . De gewone leden (credentes)
mochten in hun beroep en in den gewonen familiekring blijven . Voor
het toedienen van de sacramenten hadden de Waldenzen m i n i s t r i,
Leer en
gemeenteinrichting.
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de beginselen der reformatie van de 16e eeuw hadden aangenomen, tot
heden hebben staande gehouden .

6.

Bestrijding.

De Roomsch-Katholieke kerk heeft de ketters op allerhande manieren bestreden . In den beginne waren velen
tegen daden van geweld, zooals Petrus Venerabilis en Bernard van
Clairvaux, maar de stem dezer mannen was als die van een roepende in
de woestijn . Ecclesia non sitit sanguïnem, d. i . de kerk dorst niet naar
bloed, was wel een theoretische stelregel, maar in de praktijk was het
anders . Tegen de K a t h a r e n (Albigenzen) werden kruistochten georganiseerd (1209-1229) . Toen de Katharen in de 12e eeuw bijstand
vonden bij den graaf R a y m o n d VI v a n T o u 1 o u s e, besloot Innocentius III, die de Katharen erger achtte dan de Saracenen, omdat ze
zich tegen de kerk stelden, ze uit te roeien . Hij zond P i e t e r van
C a s t e 1 n a u om hen te onderdrukken, maar deze werd vermoord en
men gaf de schuld daarvan aan Raymond . Nu predikte A l b e r t van
C i t e a u x een kruistocht tegen de Katharen . Aan het hoofd van het
kruisleger stond S i m o n v a n M o n t f o o r t . Men dacht de Katharen te
vinden in het stadje A 1 b i . Vandaar de naam Albigenzen . Een 20-jarige
verdelgingskrijg werd tegen hen gevoerd . Bij de verovering van Béziers,
een plaats met 27000 inwoners, riep de pauselijke legaat aan de troepen
toe : » Doodt ze allen . De Heere zal de Zijnen wel beschermen ."
Kruistochten,

Het 4e lateraansche concilie had reeds op middelen gezonnen, om het wederoptreden der Katharen tegen te gaan .
Toen de kruistochten tegen deze lieden geëindigd waren, nam de
synode van Toulouse (1229) een maatregel van vergaande strekking .
De bisschoppen werden verplicht gezworen mannen aan te stellen, die
de ketters moesten opzoeken en aan de gerechtshoven overleveren . Wie
een ketter verschoonde, zou land, have en ambt verliezen . Alle leden
der kerk moesten driemaal 's jaars communiceeren en om de twee jaar
hun gehechtheid aan de kerk met een eed bevestigen . De bisschoppen
waren echter nalatig in het vervullen van de hun opgelegde taak . Daarom
stelde Gregorius IX inquisitie-rechtbanken" in en vertrouwde
Inquisitie .
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die toe aan de Dominicanen . Deze mannen hebben met grooten ijver,
eene betere zaak waardig, hun taak volbracht. Zij namen naar welgevallen in hechtenis, veroordeelden zonder getuigen, maakten gebruik
van de pijnbank, om tot belijdenis te dwingen en leverden ten laatste
de ongelukkige slachtoffers over aan de wereldlijke overheid . De eerste
kettermeester in Duitschland was K o e n r a a d v a n M a r b u r g, die bekend stond om zijn meedoogenlooze hardheid . Hij werd door enkele
edellieden vermoord (1233) . Op deze wijze trachtte de Roomsch-Katholieke kerk haar invloed te behouden en elke beweging, welke tegen haar
leer en hiërarchie inging, te onderdrukken, maar de waarheid bukt niet
voor geweld.

§ 33 . De bedelorden .

1. Haar karakter.
Innocentius III had op het vierde lateraansche concilie wel de vermeerdering van de monnikenorden verboden, maar hij kon niet verhinderen, dat er twee zeer belangrijke orden bijkwamen . Het ideaal van de
middeleeuwsche vroomheid was de ontvlieding van de wereld, maar de
wereld volgde den monnik op den voet en liet haar invloed ook gelden
binnen de naakte kloostermuren . Daarom trachtte men telkens nieuwe
vormen voor de ascese te vinden . Tot de oude kloostergeloften behoorde
wel de armoede, maar deze armoede gold alleen p e r s o o n 1 ij k bezit,
de g e m e e n s c h a p mocht wel goederen bezitten en deze was dan ook
meermalen zeer rijk. Nu kwam echter de begeerte op, om het ideaal
der armoede niet alleen voor den enkelen monnik, maar ook voor de
geheele orde verplichtend te stellen . En zoo ontstonden de b edel0 r d e n . Omdat deze orden leefden van de aalmoezen der Christenen,
moesten de monniken, die tot haar behoorden, wijd en zijd het land
doortrekken en daardoor verviel wel de oude kloostergelofte van de
s t a b i 1 i t a s 1 o c i : d. i . het voortdurend verblijf in het klooster, maar
des te grooter werd de invloed, die van deze orde uitging op het volk .
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2.

Franciscanen.

De eerste orde was die der Franciscanen, gesticht door
. .
'
..
Franciscus van Assisi, den zoon van een rijk koopman . Eigenlijk heette hij G i o v a n n i B e r n a r d o n e, maar zijn vader
noemde hem F r a n c e s c o . In zijne jeugd leefde hij in weelde en genoot
volop van de wereld, maar eene zware krankheid bracht verandering bij
hem teweeg . Hij deed afstand van zijn goed en, toen hij in de kerk van
Maria van Portiuncula de prediking gehoord had van de uitzending der
70 discipelen, maakte deze zulk een indruk op zijn ernstig gemoed, dat
hij besloot, om als deze discipelen zijn leven te besteden . Zonder buidel
en zonder male zou hij uittrekken . Aanstonds voegden zich aanhangers
bij hem, die hij ook naar het voorbeeld der Apostelen uitzond om te
prediken . De kleine schaar wies snel aan . Als getrouw zoon der kerk
begaf Franciscus zich naar paus Innocentius III (1210) om goedkeuring
te vragen over de door hem ontworpen regelen voor de nieuwe
broederschap . De paus aarzelde, maar wilde, getroffen door den ernst
van Franciscus, het werk niet tegenstaan . In 1219 ondernam Franciscus
een reis naar Syrië en Marokko . Vijf van zijne broeders ondergingen
daar den marteldood . Hij zelf keerde in 1219 van zijne vruchtelooze
zendingsreis terug. Paus Honorius III bekrachtigde in 1223 de regelen
voor de orde en van toen af kon de orde der Franciscanen als gesticht
aangemerkt worden . Ideaal was het navolgen van het arme
1 e v e n v a n C h r i s t u s . Men had onder de leden van deze orde predikers, maar ook mannen, die zich alleen bezig hielden met het verborgen
gebed, terwijl in de derde plaats in deze orde ook nog leden waren,
die zich alleen met geringen handenarbeid bezig hielden . Vandaar de
onderscheiding van praedicatores, oratores en laboratores .
Door ootmoed en wereldverachting maakte deze orde diepen indruk op
het volk. Franciscus werd als een heilige vereerd en door het volk op
de handen gedragen . De orde werd ook genoemd de orde der Mi n orieten of Minderbroeders .
Franciscanen,

De dochter van een aanzienlijk ridder van Assisi,
l a r a S c i f i, werd door de prediking en het heilig leven
van Franciscus zóó machtig aangegrepen, dat zij op 18-jarigen leeftijd
Clarissen.
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haar familie ontvluchtte en tot Franciscus kwam, die haar het haar
afsneed en in een Benedictijner klooster bracht. Spoedig kwamen vrouwen
van gelijke gezindheid tot haar en uit deze gemeenschap ontstond de
orde der C 1 a r i s s e n, die door paus Honorius III werd erkend. Zij
stonden onder streng opzicht, mochten het klooster niet verlaten, moesten
veel zwijgen en gemeenschappelijk arbeiden . Armoede was ook haar
ideaal . Dikwijls heerschte er gebrek in het klooster, maar Clara wilde
wel van hare zonden bevrijd worden, niet van de navolging van Christus .
De invloed van Franciscus ging echter nog veel verder .
Hijtrachtte het net van de regelen zijner orde over de
geheele wereld uit te werpen ." Een derde orde werd door hem gesticht
n .m . die der T e r t i a n e n . Deze bleven midden in de wereld, zij mochten
huwen en hun beroep uitoefenen, maar zij moesten zich overigens verbinden de genietingen der wereld te ontvluchten en zooveel mogelijk
naar de regelen van de orde te leven . De Cluniacensers hadden indertijd
het ideaal gehad, om de wereldlijke geestelijkheid naar den trant van
monniken in te richten, de Franciscanen gingen verder en drukten zelfs
op de leeken het stempel van het klooster . Iedere Christen werd opgeroepen, om de wereld vaarwel te zeggen ; maar a f g e z o n d e r d t e
z ij n van de wereld is nog wat anders dan „n i e t v a n d e z e w e r e 1 d
te zijn, gelijkerwijs Christus van deze wereld niet was"
(Joh . 17 : 16). T e m i d d e n van de wereld te leven en dan te tonnen
niet van de wereld te zijn, dat is niet het ideaal van de middeleeuwsche vroomheid, maar wel het ideaal, dat de Schrift ons voorhoudt .
Tertianen.

Na den dood van Franciscus (1226), die in 1228 reeds
verschil in heilig verklaard werd, volgde E 1 i a s v a n C o r t o n a hem
den boezem der op . In zijn testament had de ernstige stichter der orde
orde.

als zijn meening te kennen gegeven, dat men nooit de
grondslagen van de orde mocht loswrikken, maar aan dezen wensch
werd niet voldaan . Elias was een krachtig man, een geboren organisator,
niet zoo vroom als Franciscus, maar meer de zaken doorziende . Deze
had eene andere opvatting van de ascese . Hij was milder dan zijn voorganger . Diens ideaal zou toch nooit onaangetast kunnen blijven . Nu
ontstond er tweedracht in den boezem der orde . De strengere partij
sloot zich aan bij A n t o n i u s v a n P a d u a . Deze hield het ideaal van
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den stichter hoog. Zij noemden zich s p i r i t u a 1 e s . De mildere partij
zocht de bescherming van den paus, die ook verleend werd . Zij meende,
dat men c o m m u n a a l wel goed mocht bezitten . De strengere partij
zegevierde . Elias werd afgezet, maar stierf verzoend met den paus, wiens
sympathie hij verloren had en met de orde. Nu trad een bemiddelende
partij op n.m . die van de f r a t r e s d e c o m m u n i c a t e. Deze zochten
het communaal bezit in overeenstemming te brengen met het beginsel
van den stichter . Volgens hen behoorden de gemeenschappelijke goederen
niet aan het klooster, maar aan de Roomsch-Katholieke kerk . De orde
had er slechts het vruchtgebruik van .

3. Dominicanen.
Deze orde dankt haar oorsprong aan D o m i n i cus, geboren te
Calaroga in Castilië, in het jaar 1170 . Zijn familienaam was waarschijnlijk C u z m a n . Oorspronkelijk was deze orde geen bedelorde . Met eenige
vrienden ging Dominicus uit Spanje naar het Zuiden van Frankrijk, om
de Albigenzen te bekeeren . In Toulouse werd een huis gekozen naast
de kerk van den H. Roetanus als verblijfplaats voor de broeders .
Dominicus' ideaal was door prediking en disputatie de ketters terug te
brengen in den schoot der kerk . Zijn verzoek, om als een nieuwe orde
erkend te worden, werd op het 4e lateraansche concilie door Innocentius III
van de hand gewezen. Het concilie gaf hem den raad, zich bij een reeds
bestaande orde aan te sluiten . Toen Innocentius III gestorven was, vernieuwde Dominicus zijn verzoek bij paus Honorius III en deze vond
geen bezwaar om de nieuwe orde te erkennen als een ,,o r d e d e r
predikheeren", ordo praedicatorum . In 1220 besloot de orde
een bedelorde te worden . Dominicus stierf in 1221 en voor zijn dood
sprak hij den vloek uit over ieder, die de orde zou bevlekken door
persoonlijk bezit . Het motief voor de armoede was bij Franciscus de
heiliging des levens, maar bij Dominicus de meerdere ges c h i k t h e i d v o o r d e n a r b e i d . In 1234 werd hij heilig verklaard .
Het verbod van persoonlijk bezit is in de orde gehandhaafd, maar de
gemeenschap mocht wel goederen bezitten .
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4.

Werkzaamheid der bedelorden .

De bedelorden, aan welker hoofd een „g e n e r a a 1" stond (minister
generalis) die verantwoordelijk was aan den paus, hadden een zeer uitgebreid terrein van werkzaamheid .
Allereerst
legden zij zich toe op de prediking onder het
Prediking .
.
volk Zij oefenden veel meer invloed uit op de schare dan
de geestelijken . Antonius van Padua en Berthold van Regensb u r g waren schitterende volkspredikers . Franciscanen zoowel als Dominicanen hebben op het gebied der prediking uitgeblonken en de laatsten
niet het minst. De godsdienst was tot op de 13e eeuw voornamelijk eeredienst geweest en, hoewel Karel de Groote veel gedaan had, om de
prediking weder in eere te herstellen, was toch al spoedig de mis weder
op den voorgrond gedrongen . De mis was het hoogtepunt van den dienst,
maar nu werden zelfs stemmen gehoord, die de prediking voor noodzakelijker verklaarden dan de mis (Humbertus de Romanfis) . De prediking
was echter niet vrij . Ze stond in den dienst van het pausdom . Het verkondigde Woord moest dienen om den Roomschee stoel te verdedigen
en te bevestigen .
Bij het woord paarde zich het g e w ij d e k e r k gezang .
De aangrijpende s e q u e n z e n (lange toonreeksen zonder
tekst als uitdrukking van diep gevoel, waarbij dan later de tekst gevoegd werd) van Thomas Celano, „Dies irae Dies illa" en van
Jacopo de Benefietti ,,Stabat mater dolorosa" werden de
lievelingsliederen van het volk . Uit die liederen sprak een toon van
diepen ernst of van gloedvolle liefde tot Christus . Zoo arbeidden de
bedelmonniken door w o o r d en l i e d beide .
Kerkgezang.

De bedelmonniken hadden niet alleen het recht ontvangen om te prediken, maar ook om de b i e c h t af te
nemen, en omdat zij bijna overal met groote waardeering ontvangen en
hooger geschat werden dan de geestelijken, wier leven menigmaal in
lijnrechten strijd was met hun leer, kwamen zij telkens met de laatsten
in botsing . Het gezag der geestelijken en hun invloed werd door de
bedelmonniken verminderd, zooal niet ondermijnd . Sommige pausen,
Biecht,
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zooals Innocentius IV, trachtten daarom het ingrijpen van de bedelmonniken in de zielezorg der leeken tegen te gaan, maar tevergeefs . Zij
waren en bleven de bij het valk geliefden . De tegenstand der geéstelijken
sproot niet alleen voort uit het feit, dat hun i n v 1 o e d verminderde,
maar hun i n k o m s t e n verminderden ook . De leeken gaven aan de
bedelmonniken, wat anders aan de kerk werd geofferd .
Op elk terrein des levens zochten de bedelmonniken
hun invloed te laten gelden, vooral ook op het gebied der
g o d g e 1 e e r d e w e t e n s c h a p. Bij de Franciscanen stond dit oorspronkelijk niet op het program, maar A n t o n i u s v a n P a d u a bracht
de orde op dezen weg . De Dominicanen hadden van meet af de begeerte,
om zich op de wetenschap toe te leggen en nu zien we, hoe aan de
universiteiten de voornaamste plaatsen langzamerhand door bedelmonniken
worden ingenomen. In 1221 stond de universiteit te Parijs reeds een
leerstoel in de theologie af aan de Minorieten .
A 1 e x a n d e r v a n H a 1 e s was de eerste Minoriet, die begon te
doceeren en paus Innocentius IV beval, dat de universiteit de beide
orden, Dominicanen en Franciscanen, tot de academische waardigheden
zou toelaten (1244) . Vandaar dat in de 13e eeuw de uitnemendste theologen tot een van de beide orden behoorden . Wel werd van de zijde
der universiteit bezwaar gemaakt tegen het optreden der bedelmonniken
o. a . door Withelm van St. Amour, maar Thomas Aquinas en Bonaventura zochten de geopperde bezwaren te weerleggen .
Wetenschap .

In het bijzonder hebben de Dominicanen zich beijverd
in het terecht brengen der ketters . Waar men
meende een ketter gevangen genomen te hebben, daar moesten de
Dominicanen komen, om met hem te redetwisten en de historie der
martelaren leert ons, hoe door hen dagen lang gedisputeerd is over de
grondstellingen van Rome's kerk, vooral over de leer der transsubstantiatie . Alles voor Rome", dat levensparool deed de bedelmonniken
overal arbeiden tot versterking van het gezag van den Roomschee
stoel . De kerk en haar hierarchie moest zegevieren over het geheele
levensterrein .
Inquisitie,
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5.

Latere bedelorden .

Het voorbeeld der Franciscanen en Dominicanen werkte aanstekelijk. Het
gelukte aan drie kleinere orden zich een eigen bestaan te veroveren .
1 . D e Karmelieter-orde . Deze orde, werd gesticht door den kruisvaarder Berthold in het jaar 1156 op den berg Karnrel . Door de Saracenen
in het nauw gebracht, kwam de orde naar het Westen (1238) en daar nam
zij het karakter van een bedelorde aan, maar zij verloochende toen haar
stichter en beweerde, dat de orde door den profeet Elia zelven in het leven
geroepen was .
2 . D e A u g u s t ij n e r-o r d e . Deze ontstond uit verschillende Italiaansche
kluizenaarsvereenigingen . Innocentius IV gaf 'in 1243 haar de kloosterregelen
van Augustinus . Later (1256) werd deze orde ook een bedelorde . Tot deze
orde heeft Luther behoord .
3 . D e Servieten-orde . Deze orde werd gesticht doorzeven Florentij nen
ten dienste van de heilige jonkvrouw in 1233 . Als bedelorde werd zij echter
eerst erkend door paus Martinus V en in 1567 werd zij eerst met de andere
bedelorden gelijkgesteld door Paus Pius V .

§ 34 . De scholastiek van de 13e
1.

eeuw.

De Universiteiten.

De scholastiek werd in den beginne beoefend in de dom- of kloosterscholen, maar tegen het einde van de 12de eeuw waren de universiteiten
ontstaan . De oudste kwamen spontaan op, meestal in steden, waar een
beroemde domschool was en waar een uitstekend leeraar onderwijs gaf .
Zoo ontstonden de universiteiten . Te S a 1 e r n o (1150) . Daar stond de
studie der medicijnen op den voorgrond . Te B o 1 o g n a (1158) . Daar
werd voornamelijk het Romeinsche recht (Irnerius) en het kanonieke
recht (Gratianus) onderwezen . In de derde plaats ontstonden de universiteiten te P a r ij s (1213) en Oxford, waar de theologie voorop stond
(Anselmus van Laon, Wilhelm van Chapeaux en Abaelard) . Eerst heetten
deze plaatsen eenvoudig „scholen" scolae . Ze waren van de dom- of
kloosterscholen daarin onderscheiden, dat ze niet een bijzonder doel
beoogden, maar een s t u d i u m g e n e r a 1 e of u n i v e r s a l e . Leeraars
en studenten vormden een u n i v e r s i t a s (magistrorum et scholarium) .
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Vandaar de naam universiteit . Oorspronkelijk waren er vier faculteiten
t. w . theologie, rechten, medicijnen en kunsten . Deze universiteiten, die
in de 13e eeuw in aantal steeds vermeerderden, werden kweekplaatsen
van de wetenschap, voornamelijk van de theologie, die voor de koningin
der wetenschappen werd gehouden . In de 13e eeuw nam de studie van
de theologie een zeer hooge vlucht . Verschillende uitstekende geleerden
werden onder hare beoefenaars geteld . D e 13e e e u w i s d e g 1 a n speriode van de scholastiek geweest .

2.

De oudere scholastieken van de 13e eeuw .

Onder de oudere scholastieken moet in de eerste plaats genoemd worden
A l e x a n d e r H a l e s i u s, gevormd in het Engelsche klooster Hales. Hij
studeerde en doceerde in Parijs, trad in 1222 in de orde der Franciscanen en
was de eerste dier orde, die ,,academiae doctor" werd . Hij stierf 1245. Groot
aanzien genoot hij van wege zijne geleerdheid. Hij schreef „S u m m a
t h e o l o g i a e u n i v e r s a e", in 1252 door zijn leerlingen eerst ten einde
gebracht. Met kennelijke voorliefde beriep hij zich op Hugo van St. Victor
en op Lombardus.
Naast dezen Franciscaner trad een Dominicaner op, A 1 b e r t u s M a g n u s .
In 1245 behaalde deze in Parijs den titel van magister en daarna werd hij
hoofd van de school zijner orde te Keulen . Van wege zijne uitnemende kennis
werd hij „d o c t o r u n i v e r s a 1 i s" genoemd . Vele boeken heeft hij nagelaten
over allerhande onderwerpen . Hij omvatte het gansche terrein van de wetenschap, maar was niet origineel. Zijne werken zijn overwegend compilatorisch .
Als derden noemen wij Bonaventura (Johannes van Fidanza) .
Deze vereenigde in zich den deemoed van den monnik met het streven naar
wetenschap . Alexander Halesius was zijn leermeester. Sinds 1253 was hij
doctor . Later werd hij generaal van de orde der Franciscanen, waartoe hij
behoorde. Hij was een navolger van Bernard van Clairvaux . Boven alle
menschelijk denken gaat bij hem de contemplatie . Hij stierf in 1274.

3.

Thomas Aquinas .

De grootste van alle scholastieken was T h o m a s A q u i n a s, bijgenaamd ,,o c t o r a n g e 1 i c u s". Hij was de zoon van een graaf van
Aquino . In 1227 op het slot Roccasicca geboren, trad hij in 1242 tegen
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den wil zijner ouders in het Dominicaner klooster te Napels . De orde
wilde hem in Frankrijk in veiligheid brengen, maar dat mislukte . Na
twee jaren vluchtte hij met behulp van de orde naar Keulen . Daar werd
hij onderwezen door Albertus Magnus . In 1252 werd hij naar Parijs gezonden, om den doctorstitel te verwerven . Daar begon hij zijne werkzaamheid als leeraar tegelijk met zijn vriend Bonaventura . In 1257
verkreeg hij den doctorstitel, nadat de tegenstand van de universiteit
tegen het indringen der bedelmonniken gebroken was . In 1261 ging hij
naar Italië, waar hij in de voornaamste steden Rome, Bologna, Pisa en
Napels onderwees . In 1274 stierf hij. Paus Johannes XXII verklaarde hem
in 1323 voor heilig en Pius V, op wiens bevel in 1570 voor het eerst
de volledige werken van Thomas werden uitgegeven, wees hem de
vijfde plaats aan onder de doctores ecclesiae . Paus Leo XIII heeft in zijn
Thomas-Encyclica in 1879 bevolen, dat de theologie van Thomas den
grondslag moest vormen van alle geleerde studiën in de RoomschKatholieke kerk.
Het voornaamste werk van Thomas is getiteld ,,S u m m a t h e o1 o g i a e" . In dat werk heeft de groote scholasticus getoond, hoe hij
theologie en filosofie met elkander verbond, maar altoos zoo, dat de
filosofie een dienstmaagd bleef der theologie . Dit werk is het meestbeteekenende dogmatische boek uit de Middeleeuwen . Thomas is in
zeker opzicht de Calvijn van de Roomsch-Katholieken . Hij heeft in
Augustiniaanschen geest de theologie gesystematiseerd en men kan hem
beschouwen als den grondlegger van Rome's kerkleer. Van hem is de
leer van de overtollige goede werken der heiligen, welke zulk een gewichtige rol speelt bij de leer van den aflaat . Hij heeft ook den
grondslag gelegd van de leer der onfeilbaarheid van den paus . Alle
beoefenaars der theologie erkenden Thomas als hun meerdere en bogen
zich voor zijn talent, alleen de Franciscanen maakten daarop eene uitzondering . Voor hen was Johannes Duns Scotus de star aan den wetenschappelijken hemel .
4. Raymond Lullus en Roger Baco .
Ragmund
Lullus,
Kerkgeach. II

R a y m u n d L u 11 u s leefde op het eiland Majorca als een
ridder, die het goede dezer aarde met volle teugen genoot .
plotseling in zijn wereldsch leven opgeschrikt, trok hij zich terug
8
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op een berg op Majorca en begon hij de begeerte te koesteren, om op het gebied
der zending werkzaam te zijn . Hij leerde van een slaaf de Arabische taal, ontving
op gevorderden leeftijd nog scholastieke vorming, en ging naar de Saracenen,
om deze tot het Christendom te bekeeren . Hij disputeerde in Tunis met Saraceensche geleerden, en wist, teruggekeerd, te bewerken, dat er leerstoelen voor
de Oosterscha talen gevestigd werden te Parijs, Oxford en Salamanca. Op zijn
derde zendingsreis werd hij gesteenigd . Aan de gevolgen daarvan stierf hij .
In dezen scholasticus vereenigden zich gloeiende zendingsijver met groote
nuchterheid des verstande . Zijn ~a r s m a g n a" is een poging, om de geloofswaarheden op zichtbare wijze duidelijk te maken . Het geloof vliegt altoos het
verstand vooruit, maar het denkende verstand volgt . Tusschen geloof en weten
kan geen strijd zijn. De methode om de geloofswaarheden duidelijk te maken
voor het natuurlijk verstand, heeft hij toegepast in den zendingsarbeid, maar hij
heeft ondervonden, dat de natuurlijke mensch niet verstaat de dingen, die des
Geestes Gods zijn . Het geloof als vrucht van de werking des H . Geestesmoet
voorafgaan aan alle waarachtig weten.
Roger Baco, bijgenaamd doctor mirabilis" . Deze was
ook een Franciscaner, een man van ontzaglijke kennis . Hik was
meer een man, die de physica beoefende dan een filosoof of theoloog . Vandaar
dat wij hier slechts terloops over hem handelen . Hij was onderlegd in de
kennis der talen (Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch en Arabisch) en was daarbij
een meester in de exacte wetenschappen . Zijn groote kennis (hij was ook
doctor in de theologie) heeft hem verleid, om soms geringschattend over de
groote scholastieken te spreken . Hij noemde Albertus Magnus en Thomas
Aquinas ~knapen" die begonnen te leeren, toen zij nog niet eens behoorlijk
Grieksch kenden . Van grootspraak was hij niet vrij te pleiten . Het zedenbederf
bij clerus en monniken geeselde hij geweldig . Hij stierf in het jaar 1294.
Roger Baco,

5. Johannes Duns Scotus.
J o h a n n e s D u n s S c o t u s, geboren te Donston in Northumberland,
was niet gelijk Thomas een Dominicaner maar een Franciscaner . Hij werd
leeraar in Oxford en droeg den bijnaam van ,,d o c t o r s u b t i l i s" . Hij
was misschien even groot denker als Thomas, maar hij miste diens warmte
en diens vroomheid . Hij hield ook vast aan de leer der kerk, maar hij
was niet van meening, dat men de geloofswaarheden voor het denkend
verstand rechtvaardigen kon . Door hem werd reeds het verval van de
scholastiek voorbereid, omdat hij een volkomen breuk wenschte tusschen
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weten en gelooven . Thomas en hij hebben ieder eene school gevormd. Men sprak van T h o m i s t e n en S c o t i s t e n . Deze waren van
elkander in menig opzicht onderscheiden . De Thomisten waren in de
opvatting van zonde en genade Augustiniaansch, de Scotisten Semi-Pelagiaansch . De Thomisten waren, wat de leer der voldoening betreft, Anselmiaansch, d. w . z. zij geloofden, dat Christus' offerande volkomen voldoende
geweest was aan den eisch der gerechtigheid Gods, maar de Scotisten
waren acceptatorisch, d . w . z. zij stelden, dat de offerande van Christus
niet voldoende geweest was, maar door den Vader voor voldoende gehouden was. En eindelijk leerden de Thomisten, dat Maria niet onbevlekt
ontvangen was, terwijl de Scotisten de onbevlekte ontvangenis vaststelden .

§ 35 . De Grieksch-Katholieke kerk .
Na de scheiding van de Oosterscha en Westerscha kerk
i n 1054 kwam de Westerscha kerk op den voorgrond te
staan en was in de Oosterscha weinig bloei te bemerken . De caesaropapie
werkte belemmerend voor de ontwikkeling van het leven . De hoogere
clerus werd telkens in hofintrigues betrokken en de lagere clerus was
bezield door een geest van dienstbaardheid .
De theologie vond in de Oosterscha kerk niet zooveel kundige beoefenaars als in de Westerscha . Wel hebben er mannen van eenige
beteekenis in haar boezem geleefd, zooals N i k e t a s S e r o n i u s,
E u t h y m i u s Z y g a d e n u s (-- 1118) e . a. maar de Oosterscha kerk heeft
niet een bloei van de theologie gekend als de Westerscha .
Belangrijke godgeleerde twisten kwamen er dan ook niet voor . Meestal
liepen de geschillen over den persoon van Christus .
Het monnikenleven nam ook in de Oosterscha kerk niet zulk een
hooge vlucht, maar wel openbaarde zich onder de monniken een steeds
toenemend verderf. De kloosters werden verzamelplaatsen van groote
rijkdommen en daardoor werd het monnikenwezen meer en meer
verwereldlijkt.

Kerkelijk leven.

De Oosterscha kerk had ook hare secten . Voornamelijk
moeten hier genoemd worden de E u c h i e t e n en de
B o g o m i 1 e n . De E u c h i e t e n leefden in de 1 le eeuw . Het was een
Secten .
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secte, waarin het oude dualisme weer op den voorgrond kwam te staan .
Volgens hen had God twee zonen . De een was Satanael, de schepper
der wereld, de ander was Christus . Hoewel de jongere zoon Christus de
betere was, moest men toch beiden dienen . De Byzantijnsche regeering
zond een legaat tot hen, om hen te onderdrukken . De B o g o m i 1 en,
die onder verschillende namen zooals Enkratieten, Marcionieten enz, voorkomen, waren ook een Gnostische secte . Hun naam beteekent » Godsvrienden" . In de 12de eeuw maakte deze secte veel opgang in Constantinopel,
omdat ze streng ascetisch was . Hun aanvoerder, een arts Basilius, werd
verbrand . De leer der duivelen bekleedde bij hen een voorname plaats .
Den kinderdoop verwierpen zij . Om in hun kring te worden opgenomen,
moest men beloven nooit weder in de kerk te zullen terugkeeren . Het
avondmaal werd als een offer aan de demonen verworpen . Kerken waren
woonplaatsen der duivelen . De kerkvaders waren valscha profeten. Ze
werden allen geleid door den duivel . Het eenig gebed, dat goed was,
was het Onze Vader". Het huwelijk werd verworpen en gebruik van
vleesch werd verboden . Als er vervolging uitbrak, mochten de Bogomilen
wel aan den godsdienst der kerk deelnemen . De priesters waren voor
hen de Farizeeën en Sadduceeën en de theologen de Schriftgeleerden .
De verhouding tusschen de Oosterscha en Westerscha
kerk was sinds 1054 steeds meer gespannen geworden .
vanhetoosten
Verschillende oorzaken van politieker aard, zooals de vertot het
woesting van Thessalonica door de Noormannen, de ver~Ueaten.
overing van Cyprus door Richard Leeuwenhart de verovering van Constantinopel en de vestiging van het Latijnsche keizerrijk
hadden de verbittering doen toenemen . De keizer M i c h a ë 1 p a 1 a e o 1 og u s (1261-1282), die aan het Latijnsche keizerrijk een einde maakte,
beproefde ondanks de wederzijdsche spanning een poging om tot vereeniging te komen . Hij werd tegengewerkt door den patriarch van Constantinopel J o z e f en diens bibliothecaris J o h a n n e s B e c c u s . De laatste
kwam in de gevangenis tot de overtuiging, dat het verschil met de Westerscha
kerk toch niet een wezenlijk verschil was . Die verandering in zijne meering
bracht hem op den patriarchalen stoel . De onderhandelingen van den
keizer met den paus (Gregorius X), waarbij de keizer de suprematie van
den Roomschee stoel in geloofsartikelen erkende, hadden intusschen
geleid tot het houden van een algemeen concilie t e Lyon (1274) .
Verhouding
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De keizerlijke gezanten erkenden hier het primaat van den paus en onderteekenden een Roomscha geloofsbelijdenis, terwijl aan de Oosterscha kerk
toegestaan werd het gebruik van het symbool zonder de eigenaardige
kerkelijke liturgieën . Beccus verdedigde dezen voorslag, maar door troonsverwisseling werd Jozef weder patriarch en van de vereeniging kwam niets .

DERDE TIJDVAK .
Van Bonifacius VIII tot de Reformatie .
(1294 1517) .
Het vervat van de pauselijke kerk .

§ 36. Bonifacius VIII .
De pauselijke hierarchie had haar hoogtepunt bereikt . B o n i f a c i u s VIII
(1294-1303) was wel een schrander, ervaren en krachtig man, maar onder
zijn bestuur kreeg de hierarchie reeds een geweldigen knak . Het pausdom
had over de Hohenstaufen gezegepraald, maar niet zonder de hulp van
Frankrijk en de hulp van den Franschen koning zou voor het pausdom
noodlottig blijken . Wat de vroegere pausen tegenover de Hohenstaufen
gedaan hadden, gelukte aan Bonifacius tegenover de Franschen niet . In
Frankrijk regeerde P h i 1 i p d e S c h o o n e (1285-1314) . Deze geraakte
in oorlog met Eduard I, koning van Engeland . In 1295 wilde de paus
als scheidsrechter tusschenbeiden treden, maar Philip wees deze pauselijke
tusschenkomst van de hand . In plaats van een pauselijken dienst te
willen ontvangen, liet Philip zijn vorstelijke hoogheid gelden en hij legde
aan alle geestelijken een oorlogsbelasting op, eene daad, welke in strijd
was met het pauselijke recht, dat immers de geestelijken vrijstelde van
elke belasting . De paus was door deze handelwijze zoo verontwaardigd,
dat hij een bul uitvaardigde „Clericis laicos" (1296) waarin hij den
ban uitsprak over alle leeken, die van geestelijken belastingen durfden
eischep en eveneens over geestelijken, die ze durfden te betalen .
Philip wreekte zich door het verbod, om geld uit te voeren naar Italië .

118
De aartsbisschop van Rheims maakte den paus duidelijk, dat de Fransche
geestelijkheid niet aan diens zijde durfde te treden . Bonifacius werd nu
milder gestemd, maar Philip wilde van geen toegeven weten . Hij nam
zelfs den pauselijken legaat als hoogverraadpieger gevangen .
Nu vaardigde Bonifacius in 1302 een tweeden bul uit „U n a m s a n ct a m". Daarin stond o . a . geschreven : „oportet gladium esse sub gladio et
temporalem auctoritatem spirituals subici potestati" d . w . z, het behoort,
dat het wereldlijke zwaard onderworpen zij aan het geestelijke en dat
de wereldlijke macht onderworpen zij aan de geestelijke . Zelfs ging de
bul zoover om te verklaren, dat h e t g e 1 o o f a a n d e v o 1 strekte
macht van den paus voor alle schepselen noodzakelijk
was tot zaligheid .
De koning riep nu eene vergadering bijeen van Fransche geestelijken,
baronnen en juristen en sprak uit, dat hij den paus, die zich schuldig
gemaakt had aan machtsoverschrijding en bovendien aan allerlei schanddaden, voor een algemeen concilie zou dagen . Allen waren het daarmede
eens . Nu sprak Bonifacius het interdict uit over Frankrijk en den ban
over Philip, maar de tijden waren voorbij, dat de ban schier alles vermocht. Het nationale gevoel had in Frankrijk gesproken en daartegen
was de paus niet bestand . Philip zond zijn kanselier Willem van Nogaret
naar Anagni en op den dag, toen de bul openlijk afgekondigd werd, liet
de koning den paus gevangen nemen . Het volk bevrijdde hem wel, maar
Bonifacius stierf enkele weken daarna, zonder zijn doel bereikt te hebben .
Het begin van het verval was gekomen .

§ 37.

Het pausdom in Avignon .

De opvolger van Bonifacius VIII, B e n e d i c t u s XI, die slechts een
jaar paus geweest is, moest al de voor Frankrijk nadeelige besluiten,
door zijn voorganger genomen, opheffen .of op zijde zetten . Na zijn dood
werd de aartsbisschop van Bordeaux onder den naam van C l e m e n s V
tot paus verkozen . De Franschgezinde partij had in het Conclave gezegevierd . Clemens was zeer afhankelijk van Philip . Hij bleef in Frankrijk en
verlegde in 1309 de pauselijke curie naar Avignon, waar zij 70 jaren bleef .
Niet ten onrechte spreekt men van de ballingschap der pausen" . Het A v i gn 0 n 5 c h e p a u s d o m (1307 1377) kenmerkte zich door eene smadelijke
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afhankelijkheid van de Fransche kroon . Frankrijk heerschte over den paus .
Om zich eenigszins schadeloos te stellen over dit verlies, trad het
pausdom zeer aanmatigend op tegen andere landen, vooral tegen Duitschland . Lodewijk van Beieren bood echter aan den paus het hoofd . Johannes XXII (1316-1334) slingerde den ban naar Lodewijks hoofd (1324) .
Hij verklaarde den keizer voor afgezet en ontsloeg diens onderdanen van
den plicht der gehoorzaamheid . Allen, die het zouden durven wagen, om
hem nog als keizer te erkennen, bedreigde hij ook met den ban . In
Duitschland werd deze handelwijze van den paus zeer veroordeeld . Het
waren de dagen van Hendrik IV niet meer . Clemens VI verklaarde den
keizer voor eerloos (1340) en vervallen van alle rechten en machtigde
de keurvorsten een anderen keizer te kiezen . Dit geschiedde . Karel IV
werd gekozen, maar Lodewijk behield tot zijn dood de overhand .
Lodewijk stond in zijn verzet tegen den paus niet alleen . Allereerst werd
hij krachtig gesteund door de Franciscanen, die ontstemd waren over het
pauselijk bestuur. Hun woordvoerder, de scholasticus 0 c c a m, beschuldigde den paus zelfs van ketterij en van schending van keizerlijke rechten .
Nog krachtiger steun ontving Lodewijk van M a r s i 1 i u s v a n P a d u a,
vroeger hoogleeraar te Parijs, later lijfarts en raadsman des keizers, te
Munchen . Deze schreef een boek getiteld : „D e f e n s o r p a c i s", een
kerkrechterlijk geschrift, waarin te velde getrokken werd tegen de aanmatigingen van den paus,
Het pauselijk hof te Avignon werd langzamerhand een verzamelplaats

van zedeloosheid en politieke kuiperij . Het bleek bij den dag duidelijker,
dat de invloed van de Fransche politiek uiterst verderfelijk werkte . De
noodzakelijkheid, om de pauselijke curie weder naar Rome te verplaatsen,
werd meer en meer gevoeld. Eindelijk kwam onder paus G r e g o r i u s XI
de terugkeer in 1377 en daarmee was de smadelijke ballingschap, waarin
het pausdom zooveel van zijn waardigheid had ingeboet, geëindigd .

§ 38. Tempelheeren en monnikenorden.
Opheffing
van de orde der
Tempelheeren.

Paus Clemens V had in zijn leven den druk gevoeld
van den Franschen koning Philip . Een van de zaken, die
Philip wilde doorzetten, was de opheffing van de orde
der TemPelheeren . De oorspronkelijk arme orde was tot
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grooten rijkdom gekomen . Door talrijke schenkingen, door inkomsten van
het rijke eiland Cyprus, door handelsspeculatie en geldwoeker beschikte
de orde, die haar zetel te Parijs had, over groote schatten . Ze had een
onafhankelijke plaats in den staat en dat mishaagde aan Philip . Tevens
was de koning belust op haar schatten . Onder het volk deden allerlei
verhalen de ronde over de zedeloosheid en ongodsdienstigheid der Tempelherren . Men zei, dat zij een afgod aanbaden, dat zij bij het komen in
de orde Christus moesten vervloeken, dat zij het kruis moesten bespuwen
en meer andere gruwelen werden omtrent hen medegedeeld . Zonder den
paus daarin te erkennen, liet Philip plotseling alle tempelheeren gevangen
nemen . Deze werden in verhoor genomen en velen erkenden op de pijnbank, die door Innocentius IV ingevoerd was, dat zij schuldig waren .
De Fransche bisschoppen waren het met den koning eens, maar Clemens
was niet zoo toeschietelijk . Philip had het werk niet uit de handen der
kerk mogen nemen . De koning liet 58 tempelheeren, die hun vroeger
afgedwongen bekentenis herriepen, verbranden (1310). Op het a 1 g emeen concilie van V i e n n e (1311-1312) wilde men niets weten
van veroordeeling der Tempelherren, indien ze niet eerst weder gehoord
werden . Philip had evenwel zooveel overwicht over den paus, dat deze
in 1312 de orde voor altoos ophief, niet rechtens e de iure", maar ter
wille van het belang der kerk s per modum provisionis". De goederen
zouden aan de Johannieters gegeven worden . Een groot deel was echter
al in het bezit des konings. Het eindoordeel droeg de paus aan de
provinciale synoden op. Alleen het oordeel over den grootmeester
J a c q u e s d e M o 1 a y en de andere hoogwaardigheidsbekleeders behield
hij zichzelven voor . Philip stoorde zich daar niet aan, en liet Jacques
de Molay, omdat hij geen schuld wilde bekennen met vele andere ridders
te Parijs verbranden . Van de overige ridders keerden velen in de wereld
terug, anderen sloten zich aan bij de Johannieters en weder anderen
trokken in een klooster . Tolomeo van Lucca zegt, dat de paus voor de
opheffing der orde 100 .000 gulden van Philip ontving.
Er was onder de Franciscanen reeds verschil ontstaan

Nieuw geschil
2),
over de beschouwing van het bezit van goed
onder de
(§ 33,
Thans kwam dit geschil opnieuw voor den dag. De
Franciscanen.

spirituales, d, i . de strengere partij was door Clemens V
begunstigd, maar Johannes XXII was het met de mildere partij van de

121
fatres de communitate eens . Vandaar dat er onder de eerste gisting
ontstond . Van de partij der Spirituales scheidde zich de partij der
F r a t i c e 11 i af . Deze erkenden het primaat van den paus niet meer en
aan de jurisdictie van de bisschoppen wilden zij zich niet onderwerpen .
Deze werden nu hevig vervolgd, zoodat zelfs in Zuid-Frankrijk binnen
enkele jaren 115 op den brandstapel omkwamen .
Weer een nieuwe gisting ontstond door het volgende feit . De
Dominicanen hadden een Begharde als ketter veroordeeld, omdat deze
beweerde, dat Christus en de Apostelen noch persoonlijk noch gemeenschappelijk eigendom gehad hadden . De Franciscanen verklaarden deze
uitspraak voor orthodox en klaagden de Dominicanen aan bij den paus
Johannes XXII . Deze sprak zich uit in het voordeel van de Dominicanen
en verklaarde tevens, dat hij afstand deed van het schijnbezit, hetwelk
de Franciscanen aan de Roomsche kerk toekenden . Immers deze beweerden, dat ze alle goederen aan de kerk gaven, en alleen het vruchtgebruik er van hadden (§ 33, 2) .
Deze uitspraak veroorzaakte, dat de Franciscanen nu voor het meerendeel zich voegden bij de Spirituales . De hoofdleiders M i c h a e 1 van
C e s e n a en W i 11 e m 0 c c a m moesten vluchten voor de vervolging,
die van wege den paus werd ingesteld . Door deze handelwijze sloten
de Franciscanen zich op politiek gebied aan bij keizer Lodewijk van
Beieren, den grooten tegenstander van paus Johannes XXII . Het is opmerkelijk, hoe Spirituales en Fraticelli met blijdschap den marteldood
ondergingen voor hun beginsel : wij mogen geen eigendom bezitten .
Later is eene kleine partij van de Spirituales onder den naam van
O b s e r v a n t e n erkend . Op het concilie van Constant kregen ze recht
tot het vormen van een aparte congregatie .
De Dominicanen, die de inquisitie en de zielezorg voor
de hoogere standen behartigden, lieten het karakter van
een bedelorde langzamerhand varen . Persoonlijk hadden ze geen eigendom, maar gemeenschappelijk wel . In 1425 stond Martinus V hun zelfs
toe, om schenkingen te aanvaarden .
Een sieraad voor de orde was de heilige C a t h a r i n a v a n S i ë n a,
een kind van een verver (t 1380 in den ouderdom van 33 jaren) . Deze
leefde slechts van brood en kruiden, soms alleen van het avondmaal .
Ze had gedurig visioenen, waarin zij zich aan Christus overgaf . Zij
Dominicanen.
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beweerde zelfs, dat Christus Zijn hart voor het hare had geruild en zij
ontving evenals de H . Franciscus de stigmata . Zij was het orakel van
de orde . Geheel Italië aanbad haar en haar woord deed wonderen bij
pausen en koningen . Meermalen werd haar beslissing ingeroepen in
kerkelijke en wereldlijke geschillen . Zij en de H . B i r g i t t a of B r i g i t t a
hebben voornamelijk er op aangedrongen, dat de paus Avignon zou
verlaten .

§ 39 .
1.

Scholastiek en Mystiek .
Het verval van de Scholastiek .

De strijd tusschen de Thomisten en de Scotisten duurde
in het bijzonder aan de Parijsche universiteit nog altoos
voort . Het realisme van Thomas stond tegenover het nominalisme van
Duns Scotus. De Scotisten kwamen hoe langer zoo meer op de lijn, om
filosofie en theologie te scheiden . D u r a n d u s v a n S t . P o u r c a i n,
oorspronkelijk een Thomist, zeide zijn vroeger standpunt vaarwel en wilde
in alle zaken, die het geloof niet raakten, van geen menschelijke autoriteit
weten . Hij werd een verklaard voorstander van het nominalisme . De band
tusschen gelooven en weten maakte hij nog losser, dan Duns Scotus dien
gemaakt had en bij hem ontstond reeds de neiging, om aan de theologie
het karakter van een wetenschap te ontzeggen .
Durandus .

Nog verder ging W i 11 e m 0 c c a m . Deze riep terug
van Plato's realisme naar de filosofie van Aristoteles . Alle
weten berustte volgens hem op uitwendige of inwendige ervaring, maar
daaruit volgt, dat de bovennatuurlijke dingen niet gekend kunnen worden .
De theologie is geen wetenschap in eigenlijken zin, omdat haar het noodwendige bewijs ontbreekt. Zij is niet gegrond op intuïtie noch op argumentatie. Evidente kennis is er van de geloofswaarheden niet. Deze berusten
louter op autoriteit .
De meeste scholastieken kozen de zijde van Occam . Een leerstuk, waar
bijzonder over gestreden werd, was de onbevlekte ontvangenis van Maria .
De meening der Franciscanen bleek langzamerhand te zullen zegevieren .
Zelfs de universiteit van Parijs verklaarde zich voor deze leer .
Occam.
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Overigens verliep de Scholastiek zich in allerlei formalisme
en in het zoeken naar spitsvondigheden . Het was haar niet
meer als in de dagen van Anselmus en Thomas om de systematiseering
van de geopenbaarde waarheid te doen, men vermeide zich in allerhande
vertonning van denkgymnastiek, die voor het leven in 't geheel geen waarde
had . Over vragen als bijv. : wanneer per ongeluk een dier een ouwel
inslikt bij het avondmaal, wat gebeurt er dan en welke kracht heeft die
ouwel dan ? schreef men boeken vol . Alles, pausdom, monnikenwezen,
geestelijkheid was in verval . Het was het tijdperk van de inzinking en
het bederf . De wetenschap ondervond daarvan ook de gevolgen .
Verval'

2 . De bloei van de Mystiek.
Het was niet te
verwonderen, dat de rechten van het
hart in dezen tijd zich meer lieten gelden dan ooit te voren .
Men had genoeg van afgetrokken begrippen, men snakte naar leven, naar
gemeenschap met God . Vandaar dat de mystiek tot grooten bloei geraakte .
Zij wilde niets weten van de scheiding tusschen gelooven en weten .
Tegenover de stelling, dat het bovennatuurlijke niet gekend kan worden,
stelde zij de o n m i d d e 11 ij k e kennis door aanschouwing der ziel . De
vader van de D u i t s c h e mystiek was M e e s t e r E c k a r t. De Duitsche
mystiek onderscheidde zich van de vroegere onder Bernard e . a., dat zij
niet zoozeer zich bond aan de leer der kerk, maar sterke pantheïstische
neigingen openbaarde. Eckart was een man van diep gevoel en stoute
verbeelding . Zijn mystiek was pantheïstisch . Door zijn geschriften opgegewekt, zochten in de 14e en 15e eeuw vele voortreffelijke mannen zijne
gevoelens te leiden in meer bijbelsch spoor, hoewel dit hun niet geheel
gelukte . Eckart werd in 1260 geboren te Hochheim bij Gotha . Hij studeerde
onder Albertus Magnus te Keulen . In Parijs promoveerde hij . Van
1312-1327 doceerde hij, het meest in de Dominicanerschool te Keulen,
waar hij in 1327 stierf .
Eckart .

Zijn hoofdgedachten waren devolgende . God komt uit den afgrond zijner natuur
tot levende realiteit, maar niet zonder Zich uit te spreken . Terwijl Hij Zich uitspreekt, schept hij de dingen . Alle dwaling en zonde komt daaruit voort, dat
het schepsel iets voor zich zelve zijn wil . Alle waarachtig geluk ligt echter in
de volle overgave van het creatuur aan God. Daarom moet de mensch allereerst
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tot God wederkeeren. Om tot dat doel te geraken, moet de mensch alle verlangen naar eigen geluk uitbannen . Wie voor zijn arbeid loon eischt, is gelijk
aan de kooplieden, die Jezus uit den tempel dreef. De waarheid begeert geen
koopmanschap. Wie iets voor zichzelven zoekt, heeft geen ware liefde tot God .
Wanneer ik een vriend bezit, dien ik liefheb, omdat hij mij goed doet, bemin
ik dien vriend niet, maar mijzelven . Alle zelfzucht moet uitgeroeid worden .
Het voornaamste middel daarvoor is 1 ij d e n, niet slechts uitwendig, maar ook
inwendig. Het echte lijden is de moeder van alle deugd, want het drukt den
mensch neder. De mensch moet tot geestelijke armoede komen, zoodat hij
voor zich zelven niets wil en niets weet en niets kan . Eigen wil en eigen
voordeel moet gedood worden.
Door die vernedering komt de mensch nader tot de godheid . God neemt
de ziel in zich op, evenals de zon het morgenrood tot zich trekt . Zalig zijn
zij, die in den Heere sterven. Door de wedergeboorte uit God ontvangt de
mensch aandeel aan het goddelijk Wezen . Waar ik ben, is God dan en,
waar God is, daar ben ik . Alle zoeken van eigen geluk moet zoover van
ons zijn, dat wij ons zelven willen verliezen, al stond de straf der hel er op .
Dat veroorzaakt een leven in vrede en vrijheid . Inwendig gevoelt de mensch
dan het ware leven .
God deelt zich aan de ziel mede zonder middelen . Hij is niet verre van
een iegelijk van ons. Christus' werk was niet plaatsbekleedend. Wij moeten
w o r d e n als Hij. Het helpt mij niet een volmaakten broeder te hebben, wij
moeten zelve volmaakt worden .
De mensch moet God niet vreezen . Dit alleen is de rechte vrees, als wij
beducht zijn, om' God te verliezen. Wij moeten geen knechten, maar vrienden
Gods zijn . Wel is de mensch vol van zonden, maar, wat een druppel is in
den oceaan, dat is de zonde aller menschen tegenover de ondoorgrondelijke
goedheid Gods . Wanneer de mensch zich oefent in het bespiegelend leven,
dan zal hij ook naar buiten dit openbaren . Elkander te dienen is het hoogste
ideaal. Maar alles geschiede uit liefde .
Het hart wordt niet rein door het gebed, maar het gebed wordt rein door
het reine hart.
Men ontdekt hier vele pantheïstische ideeën .
Onder de leerlingen van Eckart behoorde J o h a n n
. T a u 1 e r . Deze werd in 1300 geboren en studeerde in
Keulen, toen Eckarts gevoelens daar groote beweging veroorzaakten . Later
werd hij prediker te Straatsburg, waar hij grooten opgang maakte . Uit
Straatsburg verjaagd tijdens een interdict, ging hij naar Bazel, waar hij
Johan Tauler
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gemeenschap onderhield met de godsvrienden . Later keerde hij naar
Straatsburg terug, waar hij in 1361 stierf . De ideeën van Eckart trachtte
hij in meer schriftuurlijke banen te leiden . Met groote innigheid en warme
toewijding arbeidde hij . Hij sloot zich nauw aan bij de leer der kerk.
Vroeger meende men, dat het boek over e de navolging van het arme
leven van Christus" aan Tauler moest worden toegekend, maar tegenwoordig houden de meesten dat voor twijfelachtig . Toch bezitten wij
genoeg bronnen, om over dezen uitnemenden prediker en zielverzorger
te kunnen oordeelen . Voornamelijk zijne predicatiën bieden ons rijke
stof tot de kennis van zijn gevoelen .
In deze predicatiën zegt hij o . m. : ,wie het lijden van onzen Heiland ernstig
en aandachtig beschouwt, die zal van den Heer eene bijzondere kracht in de
ziel ontvangen, om naar de gemeenschap met God te dorsten . Zooals een
sterk-bruisende stroom alles medevoert, zoo neemt de stroom der genade al
het onreine uit het hart weg. Wilt gij den ouden mensch dooden en uwe
booze lusten overwinnen, verdiep u dan in het lijden van Jezus . Dan wordt
gij van uwe booze lusten bevrijd . De zonde en de verleiding tot de zonde
verdwijnen in de wonden van Jezus. Gelijk sneeuw smelt in het aangezicht
der zon, zoo smelt de zonde in de wonden van Jezus . De liefde verteert ze
alle, en gij komt daar, waar de mensch zijn God vindt ."
Hieruit blijkt, dat de overdenking van het lijden onzes Heeren een
voorname plaats heeft in de prediking van Tauler . Hij was niet zoo
pantheïstisch getint als Eckart . Bij hem stond de innige overdenking
en de heiligmaking op den voorgrond, hoewel hij toch ook de rechtvaardigmaking door het geloof liet doorschemeren .
H e n d r i k S u z o, zoon van een ridder, studeerde in
Keulen onder Eckart (1325--28) en werd later lector en
prior te Constant . Hij droeg den bijnaam „A m a n d u s" . Zijn van liefde
gloeiend hart openbaarde hij in zijn ganschre leven. Hoogste ideaal was
ook voor hem het zich verliezen in de godheid . Hij verdedigde zijn
leermeester tegen de beschuldiging, dat deze behoorde tot de secte der
vrijgeesten . Van ketterij verdacht, werd hij in 1333 als prior afgezet . Zijn
hoofdwerk is Horologium aeternae sapientiae, boek der wijsheid" . Hij stierf in 1361 te Ulm .
Hendrik Suzo.
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Johannes van Ruijsbroeck stond ook onder inwas priester aan de
Gudulakerk te Brussel . Met de godsvrienden aan den
Boven-Rijn stond hij in correspondente . Op hoogera leeftijd trad hij in
het klooster te Groenendaal bij Brussel en leefde daar in stilte contemplatie . Hij beschreef deze, zoo hij meende, onder de bijzondere leiding
des H. Geestes . Vandaar dat hij genoemd werd ,,d o c t o r e c s t a t i c u s" .
Door velen hoog vereerd, stierf hij in 1381 . Doel van zijn leven was
Gode gelijkvormig te worden, zoodat God zalig werd in den mensch en
de mensch in God .
Johannes van
vloed van Eckarts mystiek. Hij
Ruijsbroeck.

Thomas Hamerkeu uit Kempen (t 1471) werd opgevoed in de kringen van de broeders des gemeenera
levens in het fraterhuis bij Florentius in Deventer. Later
trad hij het klooster binnen op den St . Agnietenberg bij Zwolle . Daar
leefde hij in stille overdenking . Hij was een zoon des eredes en een
apostel der liefde . Tot zijn werken behoort het wereldberoemde boek
e de imitatione Christi", over de navolging van Christus,
Thomas
v. Kempen .

een boek, dat meer dan 6000 maal gedrukt is en dat ons den reinsten

bloesem te aanschouwen geeft van de middeleeuwsehe mystiek . Het
toont ons, hoe men de wereld ontvlieden moet, zichzelven verloochenen
en zich moet overgeven aan God, Die het hoogste goed is en de eeuwige
liefde . De liefde tot God moet dan de drijfveer van ons leven zijn en de
navolging van Christus het levensprogram .
Tot de Duitsche mystieken behoort ook de onbekende
schrijver van het boekje, dat door Luther is uitgegeven
onder den titel ,,e i n d e u t s c h T h e o 1 o g i a" . De schrijver
(dit alleen weet men) moet een priester geweest zijn in Frankfurt a/M .
Luther noemt het een edel boekje, waarin gesproken wordt over het
rechte onderscheid en de beteekenis van den ouden en den nieuwen
mensch . Er wordt in gehandeld over Adam en Christus, hoe Adam in
ons sterven moet en Christus in ons moet opstaan . Men beluistert er
den toon in van de godsvrienden . Duidelijk wordt in de voorrede aangetoond het onderscheid van deze en de broeders en zusters van den
vrijen geest (§ 40) .
Duitsche
theologie.
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§ 40.

De Mystiek onder het volk.

De begeerte naar gemeenschapsleven en innigen omgang
met God vond men niet alleen onder de gestudeerden,
maar evenzeer onder het volk . Allereerst zien wij in de geschiedenis
optreden de godsvrienden . R u 11 m a n n Merswin, een rijk koopman
en bankier te Straatsburg trok zich, tengevolge van een omkeer in zijn
leven, uit zijne zaken terug . Hij offerde zijn aanzienlijk vermogen aan
allerlei weldadige doeleinden, en zocht door ascese, waarin hij door
Tauler tot matigheid werd aangespoord, zich geheel en al aan den wil
van God te onderwerpen . In zijn geschrift komt uit, dat doel zijns levens
was, om door dooding van het „eigen ik" tot God terug te keeren en
te komen tot de ware aanschouwing van het goddelijk wezen . Velen
volgden dezen mystieken leek in zijn gevoelen . Deze werden Godsvrienden genoemd . Toen in die dagen de oordeelen Gods over Europa
kwamen, toen de zwarte dood allen bedreigde, stonden deze Godsvrienden onder de banier van Christus tegenover de vrijgeesten, die
onder de banier van Lucifer streden . In 1366 kocht Merswin een oud
klooster op een eiland in de Ill bij Straatsburg en maakte dat tot een
verzamelplaats van de Godsvrienden . Daar leefde hij in ascese en onder
gestadige „verrukking des geestes" tot 1382 . Zijn geschriften, die hij
verborgen gehouden had, vermaakte hij aan de Johannieterorde .
Godsvrienden,

Aanmerking. Er bestaat een boek van den ,,Gottesfreund aus dem
Oberland". Dit boek houdt het volgende in : In 1346 predikte in eene stad
een groote meester (Magister) van de H . Schrift met veel zegen . Een in
,,Oberland" slapende leek, die God vreesde, werd geroepen om dezen meester
te gaan hooren . Deze beluisterde diens prediking, koos hem tot biechtvader
en wist hem tot de overtuiging te brengen, dat hem nog de rechte wijding
des H. Geestes ontbrak. Gelijk een kind liet zich de meester leiden . Op het
bevel van den leek onthield hij zich twee jaren lang van alle studie en ook
van de prediking. Daarna werden zijn predicatiën steeds aangrijpender . In dit
nieuwe leven" arbeidde de meester negen jaren . Voor zijn dood gaf hij aan
den leek een geschiedenis van zijne bekeering met het verzoek daarvan een
boekje samen te stellen . De leek deed dit en voegde er 5 ereeken aan toe,
door den meester na zijne bekeering uitgesproken . Of dit boek door Merswin
geschreven is, is niet zeker, maar wel blijkt uit den inhoud, dat hij deel
gehad heeft aan de samenstelling .
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zoek, dat lang niet alle Begharden kettersch waren . Daarom gebood
Johannes XXII, dat men de onschuldigen zou sparen . De Beghijnen
werden echter in bescherming genomen . Van de Begharden kwamen
velen, die van ketterij beschuldigd werden, op den brandstapel .
Later zijn zoowel de vereenigingen der Begharden als die der Beghijnen
ontaard. Men vond onder hen veel zedeloosheid. In de 16de eeuw zijn
het wereldlijke stichtingen geworden . De Beghijnenhofjes werden gewone
stichtingen voor ongehuwde vrouwen uit den burgerstand .

§ 41 .

Het pauselijk schisma .

G r e g o r i u s XI was in Rome teruggekeerd (§ 37) . Na zijn dood, die
spoedig na zijn terugkeer intrad, werd door een compromis van de
Italiaansche en Fransche kardinalen de aartsbisschop van Ban i als
U r b a n u s VI tot paus gekozen . De Romeinen bestormden het Conclave
en eischten een Romeinschen paus. Om de menigte in bedwang te
houden, werd eerst de oude kardinaal Tibaldeschi tot paus gekozen,
maar, nadat de orde hersteld was, werd Urbanus VI toch gewijd. Urbanus
vervreemdde echter door zijn kerkelijke gestrengheid en zijn hartstochtelijken ijver vele gemoederen van zich . De Fransche kardinalen staken de
hoofden bij elkaar, beraadslaagden over den ongewenschten toestand en
verklaarden daarna, door den Franschen koning Karel V aangemoedigd,
de verkiezing van Urbanus voor een afgedwongene . Op den 2OSten Sept.
van het jaar 1378, kwamen de Fransche kardinalen te Tondi bijeen met
enkele Italiaansche kardinalen, die echter niets durfden doen en op dien
dag werd, zelfs zonder protest van de zijde der Italianen, C 1 e m e n s V
tot paus verkozen . Zoo ontstond het jammerlijke p a u s e 1 ij k e s c h i s m a
(1378-1429). De koning van Frankrijk, gedachtig aan de oude spreuk :
» divide et impera", moet toen gezegd hebben : ~nu ben ik paus" . Clemens
begon met den hertog van Anjou te verzoeken zijn tegenstander Urbanus
te bestrijden onder belofte, dat hij dan een deel van den kerkelijken
staat als loon zou ontvangen ; maar Urbanus was niet een hulpelooze
gelijk . Hij werd gesteund door Catharina van Siëna en door de heilige
Birgitta, en die steun was met het oog op het volk niet gering te schatten .
Clemens kon zich dan ook in Italië niet handhaven . Hij vluchtte naar
Frankrijk en stichtte zijn zetel te Avignon . De Universiteit van Parijs
Kerkgesch. II
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erkende hem als wettigen paus. Evenzoo deden Schotland, Savoye,
Lotharingen en Spanje ; maar de Duitsche keizer, Engeland en de Noorsche
rijken hielden Urbanus voor den wettigen paus, die bovendien in middenItalië krachtigen steun vond door de reeds genoemde Catharina van Siëna .
In 1389 stierf Urbanus en werd opgevolgd door B o n i f a c i u s IX
(1389-1404) . Deze zocht den koning van Frankrijk voor zich te winnen,
maar tevergeefs, want verstond hij de kunst, om door geld om te knopen,
zijn Fransche tegenstander nies minder . De kerk moest het droeve schouwspel gadeslaan, dat twee pausen, ieder omringd door kardinalen, die op
hun hand waren, elkander vervloekten . Aan dien toestand moest een
einde komen, indien men niet wenschte, dat de pauselijke waardigheid
geheel zou verdwijnen . Veler oogen gingen echter voor het dreigend
gevaar open en het ontbrak niet aan waarschuwende stemmen van
mannen, die het ernstig met de kerk meenden, die achting hadden voor
het ambt, en die het pausdom bleven eeren, al waren de opvolgers van
Petrus ook mannen, die de achting verbeurden .

§ 42.

De Hervormingsgezinden .

Onder de velen, die den droeven toestand met bezorgdheid gadesloegen
en die zochten naar verandering, behoorden in de allereerste plaats de
leeraars aan de ,,S o r b o n n e", de hoogeschool te Parijs . Ook Duitschland en Italië hebben hun mannen gehad, die reformatorisch gezind waren,
maar Frankrijk staat vooraan. Het karakter van de reformatie, welke men
beoogde, wordt geteekend door de woorden ,,r ef o r m a t i e i n h o o f d
e n 1 e d e n", d. w . z . men wilde alles, wat uiterlijk onchristelijk was,
verwijderen, zooals de hierarchie, de zedeloosheid der geestelijken, de
afpersingen van de pausen, maar men zocht geen reformatie van den
g e e s t der kerk. Men wilde enkele takken afkappen, doch men tastte
den wortel niet aan.
De eerste voorstander van deze r e f o r m a t i e of liever
Pierre
d'Ailly
r
e
s t a u r a t i e was P i e r r e d'A i 11 y, eerst hoogleeraar,
bisschop
~~
.
daarna kanselier aan de universiteit te Paris, later
van Cambray (1397) en nog later kardinaal (1411) . Deze was een der
voornaamste woordvoerders op het concilie van Constant (te Pisa was

131
hij niet tegenwoordig) . Hij was een voorstander van de wereldlijke macht
der pausen, welke door de ,,donatio Constantini" werd gegrond en door
de historie was bevestigd. Hij kende echter aan den paus niet toe een
„potestas ordinis", boven de andere Apostelen, want in Matth . 16 : 18
werd met „eetra" niet Petrus, maar Christus bedoeld, doch volgens hem
had de paus wel een „potestas regiminis" d . i . eens macht om te regeerera,
want Jezus zeide tot Petrus : weid mijne schapen . B o v e n d e n paus
stond echter het algemeens concilie, dat immers de geheeld kerk vertegenwoordigde .
De opvolger van d'Ailly was J e a n C h a r 1 i e r, naar zijne
geboorteplaats
gewoonlijk G e r s o n genoemd . Om zijn
(~ 1429).
vroomheid droeg hij den bijnaam „d o c t o r c h r i s t i a n i ss i m u s". Gerson was evenals d'Ailly scholasticus, maar hij zocht de
verbasterde scholastiek met nieuw leven te bezielen door bijbelstudie
en mystiek . In zijn mystiek sloot hij zich bij Hugo van St . Victor aan .
De Duitsche mystiek van Eckart was hem vreemd. Hij was de eerste
Fransche theoloog, die zich van zijne moedertaal bediende . Op het concilie van Pisa had hij den meesten invloed . Met d'Ailly erkende hij, dat
een algemeen concilie de hoogste autoriteit moet hebben in de kerk .
Gerson erkende de H. Schrift als de bron van alle Christelijke kennis,
maar hij wilde toch niet toestaan, dat de Schrift in de landstaal zou
gelezen worden en ieder, die zich in de verklaring der Schrift niet hield
aan de uitspraken der kerk, moest veroordeeld worden .
Gerson

Nicolaas van Clemanges, rector van de unieerNico aas
siteit te Parijs in 1394, was een leerling van d'Ailly en
van Clemanges
Gerson. In 1397 werd hij secretaris van den paus, die
(~ 1490).

behagen schiep in zijn prachtig Latijn . Daarna trok hij
zich in een klooster terug en vervaardigde daar zijn reformatorische
geschriften, die grootera invloed hebben uitgeoefend op het concilie van
Constant . Bij hem is het inzicht in de gebreken der kerk ongetwijfeld
het diepst en de belijdenis van de H . Schrift als bron van de kennis
des lichts het zuiverst. Hij eischte grondige reformatie van kerk en
theologie .
Aan de zijde van deze voortreffelijke mannen schaarden zich in Duitsch-
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land mannen als Heinrich von Langenstein, die ook om een
algemeen concilie riep, en T h e o d o r i c h v o n N i e m, met dezen gelijkgezind . Hij woonde de conciliën van Pisa en Constant bij . Nevens deze
stonden tal van anderen . Er was dus wel een algemeens begeerte onder
de voormannen naar reformatie in hoofd en leden. En deze algemeens begeerte was oorzaak van het tot-stand-komen der reformatorische conciliën .

§ 43 .

De reformatorische conciliën .

Nicolaas van Clemanges had aan den Franschen koning voorgehouden,
dat het schisma op drie manieren kon beëindigd worden, bf v i a c es5 i o n is, d . i, door afzetting van beide pausen, Of v i a c o m p r o m i s s i,
d, i, door onderzoek van scheidsrechters, Of v i a s y n o d i, d. i . door een
algemeen concilie . Na vele onderhandelingen koos men den laatsten weg,
maar alle pogingen, om tot een algemeen concilie te komen, leden schipbreuk op den onwil der beide pausen, doch, toen zelfs de kardinalen
het onhoudbare van den toestand begonnen te gevoelen, moest het wel
komen tot een algemeen concilie .
Het eerste werd gehouden te P i s a (1407) . De man, die
het meest gearbeid had, om het bieen te roepen, was
Gerson. Het was een schitterende kerkvergadering ; 24 kardinalen, 4 patriarchen, 80 bisschoppen, 87 abten, de gedeputeerden van
13 universiteiten (Gerson was niet aanwezig), de gevolmachtigden van
100 domkapittels, 300 doctoren in de theologie en bovendien de gezanten
van bijna alle koningen, vorsten en republieken waren tegenwoordig .
Het concilie ging van de grondstelling uit, dat het, als vertegenwoordigende de gansche kerk, de hoogste autoriteit bezat . Men sprak uit,
dat het concilie, ook zonder paus, de algemeens kerk vertegenwoordigde .
Het eerste werk was de afzetting van de beide pausen Gregorius XII en
Benedictus XIII . Nadat nu alle kardinalen gezworen hadden, dat, wie uit
hen verkozen werd, het concilie niet eerder zou opheffen, dan wanneer
er een reformatie in hoofd en leden had plaats gevonden, werd tot paus
gekozen A I e x a n d e r V, geen Franschman, Italiaan of Spanjaard, maar
van geboorte een Griek . Nauwelijks was deze verkozen, of hij beweerde,
dat voor de zoo noodige reformatie de onmisbare voorbereidselen niet
Concilie
va: ;is:
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gemaakt waren en daarom verdaagde hij het concilie tot over drie jaar .
Nu waren er dus drie pausen, die elkander vervloekten . In 1410 stierf
Alexander te Bologna, waarschijnlijk door vergift, hem toegediend door
den kardinaal Cossa, een uiterst goddeloos mensch, die vroeger zeeroover
geweest was en die als Johannes XXIII den pauselijken stoel beklom .
Aanmerking. Het concilie van Pisa is in de Roomsch Katholieke kerk
o, a. door J . C. Hefele in zijne Conciliëngeschichte niet onder de oecumenische
conciliën opgenomen .
De behoefte aan reformatie werd steeds dieper gevoeld .
Concilie
De Parijsche theologen en ook keizer Sigismund bleven
van Consíanz+

roepen om een nieuw concilie, dat samen kwam te
Constanz (1414-1418) . Het was nog schitterender dan het concilie te
Pisa . Er waren meer dan 18.000 geestelijken bijeen . Constanz herbergde
binnen hare muren 100 .000 vreemdelingen . Gerson en d'Ailly waren ook
tegenwoordig. Johannes XXIII werd aangeklaagd van moord, ontucht,
simonie en allerlei misdrijven . Hij verklaarde zich genegen om af te
treden, als de beide andere pausen dat ook deden . Bevreesd geworden
zijnde, vluchtte hij, als stalknecht verkleed, uit Constanz . Het concilie
verklaarde hem nu voor afgezet (26 Juli 1415) en veroordeelde hem tot
levenslange gevangenisstraf . De Roomsche paus Gregorius XII trok zich
nu vrijwillig terug, maar Benedictus XIII wilde van geen wijken weten,
omdat hij veel aanhang in Spanje had . Toen Johannes XXIII afgezet was,
wilde de keizer, dat men eerst de reformatie ter hand zou nemen en
daarna een nieuwen paus kiezen, maar dit geschiedde niet . De schrandere
kardinaal Colonna werd gekozen tot paus M a r t i n u s V, en nu was het
gedaan met de reformatie . Toen de 45e zitting gehouden was, ontbond
de paus het concilie, met de uitdrukkelijke belofte het spoedig op nieuw
bijeen te zullen roepen . Omdat het geheele Westen Martinus V erkende
als paus, kan het schisma met het jaar 1417 als geëindigd beschouwd
worden, ofschoon Benedictus tot zijn dood 1424 zijn aanspraken niet
liet varen en na zijn dood zelfs nog twee opvolgers gekozen werden,
van wie de laatste, C 1 e m e n s VIII zich in 1429 terugtrok .

Concilie
van Bazel.

Op het concilie van Constanz was besloten, dat na
5 jaar een concilie te P av i a zou gehouden worden .
Martinus riep in 1423 werkelijk aldaar een concilie bijeen,
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maar, voordat het nog begonnen was, verlegde hij het, terwille van de
dreigende pest, naar Siena en hief het daar, nadat er enkele zittingen
gehouden waren, op . Hij beloofde het opnieuw bijeen te zullen roepen
te B a z e 1 . In 1431 voldeed hij aan zijn belofte, maar hij stierf in dat
jaar en zijn opvolger E u g e n i u s IV had nu de leiding. Het concilie
kwam bijeen (1431-1449) . Het verklaarde de beginselen van Constant
voor geldig . Eugenius verlegde het in J438 naar F e r r a r a, en daarna
in 1439, weder terwille van de pest naar F 1 o r e n c e, maar velen van
die in Bazel vergaderd waren, wilden niet naar Ferrara . Onder het
praesidium van Louis d' Allemand bleven zij daar . De paus deed deze
onwilligen in den ban, maar zij deden den paus in den ban en verkozen
een nieuwen paus Felix V, die echter door bijna niemand erkend werd .
De voornaamste leden verlieten het concilie te Basel en zoo was er in
1443 niets meer van over . In 1449 erkenden allen den opvolger van
Eugenius N i c o l a a s V als paus .
Frankrijk had van de scheuring tusschen het concilie van Basel en
dat van Ferrara partij weten te trekken . Het had op het concilie van
Bazel besluiten doen aannemen, waardoor het gevrijwaard werd tegen
de aanmatigingen van den paus en de geestelijken, en deze besluiten
waren tot staatswet verheven (p r a g m a t i e k e s a n c t i e v a n B o u r g e s) .
De zwakke Duitsche keizer Frederik III gaf echter, door een listigen
Italiaan verleid, in 1448 bij het W e e n e r concordaat al de aanspraken
van de Duitsche kerk op de besluiten van Bazel prijs .

§ 44.

Het kerkelijke leven .

Het verderf was al lang bij de pausen begonnen . De
meesten hunner waren belust op rijke inkomsten en vooral
tijdens de ballingschap en het schisma deden de pausen hun best, om
zooveel mogelijk geld te verzamelen . Het misbruik, dat van den aflaat
gemaakt werd, was onrustbarend groot . Dat was reeds begonnen met de
zoogenaamde jubeljaren . In het jaar 1300 begon Bonifacius VIII in
praktijk te brengen, wat reeds in de llde eeuw door de pausen was
verkondigd, n .m . dat men volkomen kwijtschelding van straf (van tijdelijke straf of straf in het vagevuur) kon ontvangen, wanneer men een
bijzonder verdienstelijk werk verrichtte, bijv. wanneer men deelnam aan
Afaat .
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een kruistocht. Bonifacius ging op dat voetspoor voort en kondigde den
100-jarigen aflaat aan voor allen, die 15 jaren boetvaardig de kerken
der heilige Apostelen te Rome zouden bezoeken . Twee honderd duizend
bedevaartgangers gaven aan die oproeping gehoor . Latere pausen stelden
de jubeljaren om de 50, om de 35 en zelfs om de 25 jaar . Men behoefde
ten laatste niet eens naar Rome te komen . Het was ook voldoende,
wanneer men het reisgeld zond . Alleronbeschaamdst werd de aflaathandel
gedreven door Johannes XXIII . Wie tegen het misbruik van den aflaat
durfde spreken, werd van ketterij beschuldigd . En zoo konden de aflaatkramers ongestoord voortgaan . Zonder zich om de gevolgen te bekommeren, gaven deze gewetenlooze mannen voor geld aflaten, zonderdat
er zelfs sprake was van boete en berouw aan de zijde des ontvangers .
Het geld, dat bijeen kwam door dezen jammerlijken handel, werd
deels gebruikt voor onderhoud der kerken te Rome, deels voor den
oorlog met de Turken, maar grootendeels door de pausen zelve . D e
aflaatkramerij verlamde de tucht en ondermijnde de zedelijkheid .
Toen het pausdom zoo diep zonk sleepte het ook de
. Hebzucht was een in het
oog loopende zonde bij den clerus. De bisschoppen, die in het Oosten
door de Turken verdreven waren, vluchtten naar het Westen en vervulden daar als choor- of wijbisschoppen de plaats van die geestelijken,
die te gemakzuchtig waren om hun dienstwerk te verrichten . De domkapittels waren ontaard . In plaats van vereenigingen van geestelijken,
die het heil der kerk zochten, waren het toevluchtsoorden geworden van
ongegoede adellijke jongelieden, die op zeer wereldscha wijze leefden .
De meeste geestelijken leefden in 't geheim, alsof zij gehuwd waren en,
die het met het coelibaat ernstig namen, werden bespot, veracht en soms
van allerlei andere zonden beschuldigd . De zedeloosheid was zoo groot,
dat men op de conciliën te Constant en te Bazel er ernstig over gedacht
heeft, om het coelibaat op te heffen en het huwelijk vrij te stellen voor
de geestelijken, maar men zag in, dat men daardoor een der grondpilaren
van het gebouw der hiërarchie zou omstooten . Op een diocesiaan-synode
(1503) te Bazel, zeide de voorzitter, kardinaal Cesarini : ,,o m d e ongerechtigheid zijn bijna alle leeken tegen de geestelijken
vijandig gezind en niemand moet zich verwonderen, wanGeestelijkheid. geestelijkheid mede in zijn val
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neer ze, dagelijks meer verbitterd, ons vervolgen en, wat
God verhoede, ons verdelgen zullen ."
Waar men ook in tekort kwam, niet in ijver om de
ketters te vervolgen . Naarmate de kerk inwendig meer
bedorven werd, naar die mate werd de begeerte levendiger om uitwendig
den schijn op te houden van bijzondere liefde voor de waarheid .
Martinus V had op het concilie van Constant een bul opgesteld : i n
c o e n a D o m i n i, waarin over alle ketters de vreeselijke banvloek werd
uitgesproken. Te Rome werd deze bul nog door andere pausen verscherpt .
Op eken witten Donderdag wordt hij voorgelezen .
Het pauselijk woord had echter op duizenden geen vat meer . Men
beefde niet meer voor den ban . Velen wilden het ambt niet meer beschouwen, afgescheiden van zijn dragers. In Duitschland werkte de
inquisitie met alle kracht en vooral de Spaansche inquisitie volbracht
haar jammerlijk werk met blinden ijver. Sinds 1384 werden meer dan
300 .000 menschen door haar opgeofferd . In Spanje moesten het vooral
de Joden en de Mooren ontgelden en buiten Spanje allen, die het waagden op te treden tegenover de dwaalleer der kerk en tegenover de
hierarchie der geestelijken . De ketters werden door de pauselijke rechtbank onderzocht . Doorgaans werden leeraars aangewezen (Dominicanen),
om met de ketters te redetwisten, en, indien deze van hunne dwalingen
niet wilden terugkeeren, werden zij aan den wereldlijken rechter overgegeven. In Frankrijk kwam het later dikwerf voor, dat men zich op het
Parlement beriep . Dan moest met de uitvoering van het vonnis gewacht
worden, totdat dit lichaam uitspraak gedaan had .
Wie zijn ketterij afzwoer, moest korteren of langeren tijd het S a nb e n i t o dragen, een kleed zonder armen, waarop aan de voor- en
achterzijde een rood kruis was aangebracht .
Inquisitie.
. .

§ 45.

Het Christelijke leven .

De groots massa van het volk leefde in schromelijke
onkunde
voort. Men hield vast aan de voorschriften der
toestand.
kerk uit vrees voor de eeuwige straf en omdat de zaligheid
niet anders te verkrijgen was dan door de hand der priesters, maar de
Algemeens
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priesters zelve werden of gehaat, of men berustte met doffe gedweeheid
in de ondragelijkste toestanden, waarin schaamtelooze geestelijken en
luie monniken de kerk brachten . De schandelijke aflaatkramerij verstikte
allen godsdienstigen en zedelijken ernst . Het bijgeloof nam op onrustbarende wijze toe . Men sprak niet meer zooals vroeger over de duivelen
in poëtischer , zin (§ 22), maar men sloeg geloof aan tooverij, hekserij
verbintenissen met den duivel, ja, men verkondigde zelfs, dat men minnarij met den duivel kon onderhouden . Vandaar de vele heksenprocessen,
die gevoerd werden .
Toen kwam er onder het volk in de l4de eeuw een opwaking, al was die ook sporadisch . Meestal waren die
bewegingen anti-kerkelijk . Reeds tijdens de donkere dagen van den
zwarten dood", 1348-1351, was er eene beweging ontstaan, die den
stoot gaf tot het optreden der F 1 a g e li a n t e n . Met den algemeenen
geesteloozen toestand der kerk begaan, diep ernstig voor zichzelve gestemd, bekommerd over het heil hunner onsterfelijke zielen, trokken deze
Flagellanten als boetelingen met bedekte hoofden door de landen . Zij
zongen aangrijpende boetezangen en geeselden zich onophoudelijk den
ontblooten rug (flagello = geeselen) . Den paus verwierpen zij als den
antichrist . Den eeredienst verachtten zij en zij verklaarden de sacramenten
van geenerlei waarde . Alleen de bloeddoop was goed . Toen aan het einde
van de 14de eeuw de Dominicaan V i n c e n t i u s F e r r e r in verschillende
landen tot in Engeland en Schotland als boetprediker optrad en duizenden
luisterden naar zijn machtig woord, begonnen ook velen van zijn hoorders zichzelven te geeselen en boetezangen aan te heffen . Zoo geschiedde
ook in Duitschland door de prediking van J o h a n n e s v o n C apis t r a n o . De arbeid dezer predikers bleef echter altoos streng kerkelijk .
Toch vermaanden de voormannen van de kerk, om deze buitensporigheden tegen te gaan .
Flagellanten.

Omstreeks denzelfden tijd ontstond ook eene vereeniging
der L o 11 h a r d e n. Oorspronkelijk schijnen deze voortgekomen te zijn uit de B e g h a r d e n . Het waren lieden, die gematigder
optraden dan de Flagellanten . Zij hielden zich bezig met het verplegen
van kranken en het begraven van dooden in tijden van besmettelijke
ziekten. Als een bewijs van hun ernst zongen zij doorgaans zeer eenLollharden .
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tonige boetgezangen . Vandaar hun naam Lollharden, dat afgeleid is van
lollen d . i . zingen .
Aanmerking. Toen in Engeland Wiclif opgetreden was en diens leer ingang
vond, werden zijne aanhangers ook Lollharden genoemd .
De kerk deed in dit tijdvak wel iets tot vermindering
Arbeid
. van de onkunde onder het volk . Behalve door de p r eonder het volk
d i k i n g trachtte de kerk door het geven van c a t e c h is m u s s e n in den bestaanden nood te voorzien . Deze waren in de
landstaal opgesteld, en hadden ten doel het volk bekend te maken met
de hoofdzaken van de leer der kerk . Daarbenevens bestonden vele boekjes,
die men betitelde met den naam van n a r s m o r i e n d i" d . w, z . de kunst
om zalig te sterven . Deze boekjes hielden eenerzijds krachtige uitspraken
des geloofs in, maar eveneens uitingen van het meest krasse bijgeloof.
Naast het Godsbetrouwen stond de uitgebreidste heiligendienst en naast
de algenoegzaamheid van Christus' werk een reeks van verdienstelijke
werken, die de mensch moest verrichten . Bij de boekjes kwamen ge-.
b e d e n b o e k e n (hortuli animae), waarin een zeer werktuigelijk bidden
werd aangeprezen met voorschriften van uur en plaats des gebeds . Men
wilde ook op het volk inwerken door de z .g.n . ,,d o o d e n d a n s e n" .
Dat waren eerst voorstellingen, welke gegeven werden, om te herinneren
aan den dood . Later schilderde men deze doodendansen op de muren
en op de glazen der kerk. Ook had men in die dagen de ,,B i b 1 i a
p a u p e r u m" . Dat was eene verzameling van beelden uit het 0 . en
N. Testament, die afgedrukt werden ten dienste van het volk .
Met al dezen arbeid bereikte de kerk niet, wat de eenvoudige prediking van de Waldenzen, van de Mystieken en van de broeders des
gemeenera levens uitwerkte . Deze laatste arbeid droeg rijke vruchten,
want het volk had behoefte aan woorden des levens . Het verlangde naar
woorden, die vloeiden uit een hart, dat naar God dorstte . De prediker
moest kunnen zeggen : ik geloof, en daarom spreek ik . Men had genoeg
van de vormdienaars .
Nu kwam bij deze prediking het onderzoek van Gods Woord, want
-door de uitvinding van de boekdrukkunst was het mogelijk den Bijbel
-ook te brengen onder het volk .
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Aanmerking. Het schijnt, dat de eerste vertaalde Bijbel door de Waldenzen
gebruikt is . (Le nouveau Testament traduit au 13 siècle en langue provinciale .)
lnnocentius was tegen overzetting van den Bijbel in de landstaal en de Synode
van Toulon (1229) verklaarde zich er ook tegen . Deze Synode verbood voor
het eerst officieel het bezitten van een Oud of Nieuw Testament. Gerson was
ook zeer tegen overzetting van den Latijnschen Bijbel in de landstaal, maar
desondanks verschenen bijv. alleen in Duitschland voor de Reformatie 14 uitgaven van den Bijbel . En door deze verspreiding van den Bijbel werd het volk
voorbereid op de dingen, die komen zouden, want groots dingen waren op handen .

§ 46 . De

Broeders des gemeenera levens.

Tijdens het pauselijk schisma ontstond nog een vrije vereeniging, welke
zeer veel invloed heeft uitgeoefend op het volksleven . Het was de vereeniging van de Broeders des gemeenera levens, ook wel genoemd fratres communis vitae, fratres devoti, fratres bonae
voluntatis, fratres collationarii of, naar hun schutspatroon,
G r e g o r i a n e n . In tegenstelling met de algemeens inzinking van het
godsdienstig leven eenerzijds en in tegenstelling met het uitwendig
vormelijk Christendom van geestelijken en monniken anderzijds, maakten
deze vrije vereenigingen een gunstige uitzondering . Zij bevorderden het
streven naar eenvoudig geloofsleven, degelijke kennis van de H . Schrift
en liefderijken arbeid onder de naasten .

Gerard Groot .

Hoewel niet in den eigenlijken zin des woords de stichter,
mag G e r a r d G r o o t toch als de man beschouwd worden,

door wiens arbeid de stoot gegeven werd tot het oprichten van de
broederschap. Gerard Groot werd in 1340 te Deventer geboren . Hij was
uit een aanzienlijke familie. Zijn eerste onderricht ontving hij in de
kapittelschool van zijne vaderstad . Daarna ging hij naar Aken en Keulen .
Op 15-jarigen leeftijd werd hij student te Parijs. Hij legde zich daar toe,
niet alleen op de scholastieke theologie, maar ook op de studie der
medicijnen, oeconomie en magie . Daar hij rijke inkomsten had uit Utrecht
en Aken, leefde hij onbekrompen en voornaam . Bij gelegenheid van
openbare spelen te Keulen, waarvan hij toeschouwer was, trof hem diep
in de ziel de vraag van een onbekenden man : wat zoekt gij hier? Gij
moet een ander mensch worden ." Daarna werd hij door de woorden
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van een ouden vriend, Hendrik Kalkar, prior van een klooster bij Arnhem,
nog meer geschokt . Hij deed afstand van zijn wereldsch leven en wijdde
zich nu aan de studie. Meer dan eens bezocht hij den mysticus Johannes
Ruysbroeck in het klooster te Groenendaal en, hoewel hij van dezen
indrukwekkender man in menig opzicht van meering verschilde, had
deze toch veel invloed op Gerards innerlijke leven . Drie jaren bracht hij
in het klooster bij Arnhem door, biddende en onderzoekende, maar hij
bleef daar niet. Vijf jaar na den omkeer in zijn leven trad hij de meest
gezegende periode zijns levens in . Hij begon, zonder priesterlijke wijding,
als diaken te prediken en omreisde stad en land, overal zijn welsprekend
woord richtend tot geestelijken en leeken . Zijn predicatiën hield hij in
de volkstaal, zelden in het Latijn . Die met hem van eenzelfde gevoelen
waren, verzamelde hij rondom zich . In 1383 werd hem het prediken
verboden . Gerard beriep zich op paus Urbanus VI, maar, terwijl deze
zaak nog hangende was, stierf hij in 1384 aan de pest .
Zijn leerling en opvolger was F 1 o r i s R a d e w ij n s z,
geboren in 1350. Gerard Groot . was de man geweest, die
wist te w i n n e n, maar Radewijnsz was de man, die talent
had om te o r g a n i s e e r e n . Vandaar dat hij eigenlijk de stichter is geweest van de broederschap. Radewijnsz gaf regelen aan de broeders en
door zijn ijverigen arbeid ontstonden al spoedig de zoogenaamde f r a t e rh u i z e n . In die huizen woonden geestelijken en leeken samen en trachtten
eenigszins het leven der eerste Christelijke gemeente te Jeruzalem na te volgen .
Bedelen was niet geoorloofd . Men leefde in gemeenschap van goederen,
maar de arbeid stond onder de broeders hoog aangeschreven . Het was
de wensch van Groot geweest, dat de fraterhuizen een duurzaam bestaan
zouden hebben . En daarom werden kloosters gesticht, waarmede zij gemeenschap zouden kunnen oefenen . Reeds in 1387 stichtte Radewijnsz
een klooster der Augustijnen te W i n d e s h e i m bij Zwolle . Zes zijner
leerlingen namen daar de eerste plaats in . Dit is de beroemde Windesheimercongregatie geworden . Eveneens stichtte hij een klooster op den Agn i e t enberg bij Zwolle, waar Thomas van Kempen een groot deel zijns levens
doorbracht. Van deze kloosters is een hervormende kracht uitgegaan op
het kloosterleven in Nederland, Duitschland en Frankrijk . Hoewel er verband was tusschen de fraterhuizen en deze kloosters, bleven de eerste
toch hun eigenaardig karakter behouden .
Floris
Radewi`
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De f r a t er h u i z e n waren op eigenaardige wijze ingericht . Bindende kloosterregelen bestonden er niet, geloften
behoefde men niet af te leggen . Aan het hoofd van een fraterhuis stond
een r e c t o r . Nevens de fraterhuizen bestonden ook z u s t e r h u i z e n, die
van de Beghijnen in vele opzichten onderscheiden waren . Allereerst reeds
daardoor, dat in de zusterhuizen gemeenschap van goederen was, maar
veel meer door den meer godsdienstigen geest . De arbeid van de geestelijken in deze fraterhuizen bestond in het afschrijven van boeken, waardoor
de broederschap groote diensten bewezen heeft aan het nageslacht . De
leeken hielden zich bezig met handenarbeid, tuin- en akkerbouw . Tot
verdieping van het geestelijk leven werden zoogenaamde c o 11 a t i ë n
d, w . z. t Q e s p r a k e n gehouden . Het waren eenvoudige verklaringen van
de H . Schrift . Bij eken middag- en avondmaaltijd hadden ze plaats . Het
volk mocht op zon- en feestdagen ook komen luisteren . H o o f d doel
van al deze werkzaamheden was een godsdienstig leven
te kweeken door overdenking en onderling liefdebetoon .
Fraterhuizen,

De broederschap heeft in ons land en in Noord-Duitschland grooten invloed uitgeoefend. Door de prediking in de
landstaal werd de kennis van de H . Schrift onder het volk verbreid . Door
de werken der barmhartigheid werd de liefde tot den naaste krachtig
opgewekt . Veel deed de broederschap voor het onderwijs der jeugd .
Onder het toezicht der broeders stonden tal van scholen, die door vele
leerlingen bezocht werden o .a. die te 's-Hertogenbosch, Deventer en Zwolle.
De eerste telde ongeveer 1200 discipelen .
Naast Radewijnsz arbeidden G e r h a r d Z e r b o 1 t v a n Z u t f e n en
Johann Brinckerink, Hendrik Mande, Gerlach Pieters en
Thomas van Kempen .
De bedelmonniken koesterden een onverzoenlijken haat tegen de broeders.
Een Dominicaan Mattheus Grabon klaagde ze aan bij den bisschop van
Utrecht, maar deze wees de aanklacht af . Toen Grabon zich tot den paus
wendde, kwam de zaak op het concilie van Constant, waar de Parijsche
hervormingsvrienden Gerson en d'Ailly het krachtig voor de broeders
opnamen . Martinus V nam de broederschap onder zijne hooge bescherming .
Al bleven de broeders getrouw aan de Roomsch-Katholieke kerk, nochtans hebben zij door hun bijbelsch-evangelische richting veel goeds gewerkt. Velen der broeders zijn later tot de Reformatie overgegaan en de
Invloed,
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Roomsch-Katholieke kerk in Nederland heeft de nawerking van hun
arbeid nog lang gevoeld . De levenstoon in die kerk was jaren lang dieper
dan in de Roomsch-Katholieke kerk in andere landen en de afkeer, welken
men onder de Roomschee in Nederland gedurende de l6de en 17de eeuw
jegens de Jezuieten liet blijken, was nog eene nawerking van den arbeid
der broederschap .

§ 47 . Evangelische pogingen tot Hervorming .
1. John Wiclif.

J o h n W i c 1 i f (zijn naam wordt op verschillende wijzen geschreven,
maar deze is de meest algemeens en betrouwbare) werd omstreeks 1324
uit een oud Angelsaksisch adellijk geslacht geboren . Hij was de man, die
op evangelische wijze de hervorming in de kerk voorbereidde en die den
stoot gaf tot het optreden van mannen in andere landen, die zijn beginselen verdedigden . Men moet echter zijn optreden recht laten wedervaren . Eigenlijk zijn er d r i e p e r i o d e n te onderscheiden . Wiclif begon
met het voor zijn volk op te nemen tegen de aanmatigingen van het
pausdom . Dat optreden was p a t r i o t t i s c h, maar nog n i e t r e f o rm a t o r i s c h . Eenmaal strijdend voor het goed recht van zijn volk, kwam
hij er in zijn tweede periode toe, om ook in de godsdienstige behoeften
van zijn volk te voorzien door prediking en bijbeloverzetting.
En, toen hij den voet op dezen weg gezet had, trad hij in de derde
periode op als een machtig principieel b e s t r ij d e r v a n h e t systeem
der Roomcche kerk. Toen trad de reformator op den voorgrond .

W i c 1 i f studeerde aan de universiteit te Oxford . Waar-

Eerste periode.
erfode.
schijnlijk werd hij in 1364 doctor
De patriot,

in de theologie . Hij
was een warm patriot, die, waar hij kon, de belangen
van de Engelsche natie zocht te bevorderen . Toen paus Urbanus V in
1365 van den Engelschen koning een belasting van 1000 mark eischte
over 33 jaar, wees de koning dien eisch terug, en Wiclif verdedigde op
den katheder het besluit van het parlement tegenover een monnik, die
het waagde de opperheerschappij van den paus over Engeland te verkondigen. In 1374 was hij lid van eene deputatie, welke in Brugge met
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pauselijke legaten handelen moest over beperking van pauselijke rechten
over de Engelsche kerk . Na zijn terugkeer schreef hij tegen de gebreken
in de pauselijke kerk. (De pauselijke stoel was toen te Avignon) . Vooral
bestreed hij het aardsche bezit der kerk . Gregorius XI veroordeelde
19 stellingen uit zijne geschriften (1377), maar de bescherming van het
Engelsche hof hield Wiclif uit de handen zijner vijanden. Reeds sinds 1374
was hij niet meer te Oxford, maar woonde en werkte hij te Lutterworth .
De oogen van Wiclif waren niet alleen open voor de
Tweede
machtsoverschrijding van den Roomschee stoel, hij zag
periode.
ook, in welk een ellende het Engelsche volk verkeerde
De evangelie- o
p godsdienstig gebied . De onkunde was ontzettend .
dienaar .
Daarom nam hij zich voor onder zijn volk, dat hij liefhad,
het Evangelie te laten prediken . Hij stelde reizende predikers aan, die,
evenals de zeventiger in Jezus' dagen, van stad tot stad gingen, om
het Evangelie des heils op bevattelijke wijze in de volkstaal te verkondigen . Hij zelf gaf een voorbeeld, door te Lutterworth voor zijne
gemeente het Woord Gods uit te leggen . Dat voorbeeld moest de
reizende predikers aanmoedigen . Hoe nader Wiclif kwam tot het Woord
Gods, hoe meer hij de behoefte gevoelde, om de Schrift te vertalen in
de landstaal . Vóór hem bestond er geen overzetting van den geheelen
Bijbel . Wiclif vertaalde de Vulgata, omdat hij met het Grieksch niet
bekend was . Toen zijn arbeid voltooid was, zag Wiclif vele gebreken .
Een verbeterde editie verscheen in 1388 na zijn dood . Zij is bezorgd
door zijn intiemer vriend Purvey. Toen in 1381 in Engeland een opstand
onder de boeren uitbrak, waardoor veel bloed werd vergoten, gaf men
de schuld daarvan aan Wiclif, die immers het volk door zijn prediking
te wijs gemaakt had . De haat tegen zijn persoon en arbeid nam daardoor zeer toe .
Het was te voorzien, dat het optreden van Wiclif moest
Derde periode. leiden tot een heftigen strijd met Rome . Hoe meer Wiclif
De bestrijder de Schrift onderzocht, hoe meer hij overtuigd werd van
van
de jammerlijke gebreken der Roomsche kerk . In zijn boek
Rome 's leer
en hierarchie. » T r i a 1 o g u s" verklaarde hij
~ zich tegen het gebruik van
reliquie in en beelden, den aflaat, de mis, de biecht, het
priesterschap en het kloosterleven . Openlijk tastte hij de leer der trans
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substantiatie aan . Hij sprak uit, dat onder alle dwalingen, die in de kerk
binnengeslopen waren, er geene was, die zooveel aanleiding gegeven had
tot afgoderij en plundering van het volk als juist de dwaling der wezensverandering . Zelf leerde hij een reëele tegenwoordigheid van Christus'
verheerlijkt lichaam in het avondmaal voor hen, die het met geloof ontvingen . Wiclif tastte ook de hierarchie aan . Hij vond in de Schrift
nergens grond voor al de waardigheden, welke de kerk er op nahield .
De Apostelen kenden slechts presbyters en diakenen . De invoering van
al die onschriftuurlijke ambten was slechts een gevolg van hoogmoed en
hebzucht . Hij waagde het zelfs te spreken van het pauselijk antichristendom .
Door dit optreden, dat zuiver reformatorisch was, verbitterde hij nog
meer . De maat liep over. De universiteit- stiet hem uit en eene synode
van Londen (1382) verklaarde zijn leer voor kettersch . Zijn persoon werd
echter nog door hof en parlement gespaard . In 1384 werd hij door paus
Urbanus ontboden, om binnen 60 dagen naar Rome te komen, maar in
hetzelfde jaar stierf hij op 31 Dec . te Lutterworth. Dertig jaar daarna
veroordeelde het concilie in Constant verschillende (45) van zijn leerstellingen, en in 1417 groef men, wat nog over was van zijn gebeente,
op, verbrandde dat tot asch en verstrooide de asch in den wind .
Wiclif is een man geweest van zeer groote beteekenis met het oog
op de reformatie. Zijn grondgedachten waren zuiver Schriftuurlijk, en,
juist zijn terugroepen naar de Schrift, heeft de ingrijpendste gevolgen
voor de toekomst gehad .

2. Kerkelijke beweging in Bohemen voor Hus .
In Bohemen hebben de Waldenzen (Lombardisch-Duitsche) gearbeid en
deze telden daar vele aanhangers. Er was echter ook op kerkelijk gebied
beweging, voordat Hus optrad . Deze beweging was geen positieve voorbereiding voor het reformatorisch optreden van Hus, want de mannen, die
in deze beweging vooraan stonden, hebben wel de misbruiken der kerk aangetoond, en er ernstig tegen gewaarschuwd, maar ze hebben de 1 e e r en
den d i e n st der kerk onaangetast gelaten . Vandaar dat wij spreken van
k e r k e l ij k e en niet van r e f o r m a t o r i s c h e beweging . Drie mannen moeten
hier uitdrukkelijk genoemd worden . C o e n r a a d v o n W al d h a u s e n,
,Joh. Milicz von Kremsier en Matthias von Janow .
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C o e n r a a d von W a l d h a u s e n (j- 1369) was een beCoenraad von
roemd prediker uit de Augustijner-orde . In 1364 riep Karel IV
Waldhausen.
hem naar Praag, waar hij na vijf-jarigen arbeid in 1369
stierf. Met niemandsparenden ernst trad hij op tegen de hebzucht, de
huichelarij, de zedeloosheid en luiheid der bedelmonniken . Evenzeer ijverde
hij tegen de beelden- en reliquieënvereering en tegen de bedevaarten, met al
het bedrog daaraan verbonden . Hij predikte niet alleen vo,ir het volk, maar
ook voor de studenten . Toen men hem aanklaagde van ketterij, schreef hij
een Apologie" .
J o h . M i 1 i c z (t 1374) was door ijverig bestudeeren der
Openbaring van Johannes (een niet zeldzaam verschijnsel i n
die dagen) tot de overtuiging gekomen, dat de kerk zeer verdorven was en
hij koesterde de meening, dat het einde der wereld nabij was en de Antichrist reeds werkte onder de menschen. In 1367 reisde hij naar Rome, en,
toen men daar zijne denkbeelden hoorde, werd hij gevangen genomen en
voor de inquisitie gebracht . Paus Urbanus V, die uit Avignon teruggekeerd
was, bevrijdde hem . Toen hij in Praag teruggekeerd was, begon hij opnieuw
te prediken en zoo machtig was zijn welsprekend woord, dat velen zich bekeerden . Twee honderd gevallen vrouwen verlieten den weg der ontucht en
werden opgenomen in een gesticht, dat Milicz „Jeruzalem" noemde . De
bedelmonniken klaagden hem weder van ketterij aan bij Gregorius XI . Milicz
begaf zich naar Avignon, om zich te rechtvaardigen, maar, voordat zijn zaak
onderzocht kon worden, stierf hij .
joh. 16~Ii1icz .

M a t t h i a s v o n J a n o w (-- 1394) was uit een adellijk
geslacht gesproten . Veertien jaar, tot 1394, was hij een
. ijverig prediker te Praag . Zijne predicatiën, in het Boheemsch
gehouden, bestreden de zedeloosheid van geestelijken en monniken ; richtten
zich tegen beelden- en reliquieën-vereering en gaven blijken van veel moed
en diep inzicht in de gebreken der kerk . Op eene synode te Praag (1389)
werd hij gedwongen enkele gevoelens te herroepen, en bovendien werd hij
van het recht, om de biecht af te nemen en het avondmaal uit te reiken,
voor een half jaar beroofd .
Door den arbeid dezer mannen is ongetwijfeld de kerkelijke bodem in
Praag wel wat in beroering gekomen, maar de beweging van Hus is niet
onder invloed van deze mannen tot stand gekomen. Die had haar oorsprong
elders liggen.
M tthias
von janow
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3. Johannes Hus,

J o h a n n e s H u s, te Hussinecz in Bohemen geboren in
1369, werd in 1394 baccalaureus in de theologie te Praag
en in 1396 magister in de vrije kunsten . In 1400 ontving hij de priesterwijding, in 1402 werd hij prediker van de Bethlehemskapel en in 1403
werd hij biechtvader van de koningin Sophia . Oorspronkelijk was hij
een trouwe zoon van Rome's kerk en een ijverig voorstander van Rome's
leer, maar in 1402 werd dit anders . Omdat er in die dagen een druk
verkeer bestond tusschen Engeland en Bohemen (Richard II van Engeland was gehuwd met Anna, de dochter van Karel IV, keizer van
Duitschland en koning van Bohemen) werden de geschriften en de gevoelens van Wiclif spoedig in Bohemen bekend . Hus las ze en leefde
erin . Aan de universiteit te Praag warende filosofische gedachten
van Wiclif door Bohemers, die te Oxford gestudeerd hadden, reeds sinds
het einde der 14de eeuw bekend. De filosofie van Wiclif was r e a 1 i st i s c h en niet n o m i n a 1 i s t i s c h ; maar veel sterker werd Wiclifs
invloed, toen zijne t h e o 1 o g i s c h e g e v o e 1 e n s bekend werden . Hus
werd de verdediger van Wiclifs theologie en een bestrijder van de
pauselijke hierarchie . Sinds hij in 1402 prediker aan de Bethlehemskapel
geworden was, begon hij openlijk zijn zienswijze te verdedigen . In 1409
werd hij door den aartsbisschop S b y n k o te Praag aangeklaagd wegens
ketterij . De koning en de universiteit traden voor Hus in de bres . Maar,
toen paus Johannes XXIII in 1412 in Bohemen een aflaat liet prediken
voor een kruistocht tegen Napels, en Hus daar openlijk tegen optrad,
greep de paus naar ban en interdict (1413) . Hus beriep zich op den
rechtvaardigen rechter Jezus Christus, maar verliet Praag en begaf zich
naar zijne geboorteplaats, om de gisting niet te vermeerderen .
zijn leven.

In 1414 was het concilie van Constant bijeengekomen . Hier

Hus . ,
zou ook de zaak van Hus behandeld worden . Keizer Sigisop het concilie
mund beloofde aan Hus vrijgeleide. Op 11
kwam
van Constant.
Oct. 1414

Hus te Constant en op 28 Oct, werd hij reeds gevangen
genomen en als de snoodste misdadiger met ketenen gebonden. Sigismund, die nog niet tegenwoordig was, beval, zoodra . hij in de stad
kwam, dat men hem los zou laten, maar de keizer werd door een ge-
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zantschap overtuigd, dat men zijn belofte, aan een kettersch mensch gedaan,
niet behoefde te houden . Zoo was dus Hus geheel en al aan zijne vijanden
overgegeven . Zijn voornaamste aanklagers waren twee Bohemers n .m .
Michael von Deutschbrod en Stephan von Palecz . Laatstgenoemde had uit Hus' geschriften 42 punten van aanklacht verzameld .
Hus weerlegde die van zijne gevangenis uit . Onder de vaderen van het concilie waren het vooral Gerson en d'Ailly, die het Hus met hunne dialectische consequentiën lastig maakten . Zeven maanden werd Hus door onophoudelijke verhooren gepijnigd . Alleen de edele ridder J o h . v o n C h 1 u m
stond hem tot het laatst terzijde, om hem moed in te spreken . Op 5 Juni 1415
werd hem een openlijk verhoor toegestaan, maar het tumult in de vergadering was zoo groot, dat hij niet aan het woord kon komen . Op de beide
volgende vergaderingen kon hij slechts zijn protest doen hooren tegen
valsche aantijgingen en zijn geloof uitspreken aan de algenoegzaamheid van
Gods Woord . Door zijn eenvoud en oprechtheid won hij vele vrienden . Van
vele zijden drong men bij hem aan, om toe te geven, maar alle pogingen waren tevergeefs . Als God werkt, wie zal dan keeren ? Op 8 Juni
1415 had het laatste verhoor plaats en op 6 Juli had zijne veroordeeling
plaats in de domkerk . Op zijn 46sten verjaardag werd hij uit zijn priesterambt ontzet. Een bisschop predikte over Rom. 6 : 6. Sigismund bloosde
en Hus werd verbrand . Hij viel als een slachtoffer van de pauselijke
hierarchie. De restauratie kon de reformatie niet dulden .
Hieronymus van Praag, een vriend van Hus, was
te Constant gekomen om, ware het mogelijk, nog iets
voor Hus te doen . Toen het hem echter bleek, dat hij
niets kon uitrichten in het belang van den gevangen dienaar van het
Evangelie, verliet hij Constant . Hij werd echter achterhaald, in de gevangenis geworpen en een half jaar afgemat door tallooze verhooren .
Eindelijk herriep hij en keurde, in de engte gebracht door Dominicaansche spitsvondigheden, het vonnis over Hus goed . Men vertrouwde
hem echter niet en hield hem gevangen . Toen herleefde zijn moed . Zijn
heilige overtuiging, voor een wijle op den achtergrond gedrongen, brak
door alle bezwaren heen en hij volhardde weder bij zijn vroegere belijdenis . Voor het concilie wilde hij zich openlijk verklaren . Dit werd
hem toegestaan in 1416 . En, toen hij plechtig zijn herroeping herroepen
had, werd ook hij op 30 Mei 1416 verbrand .
Hieronymus
van Praag.
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Zoowel Wiclif als Hus hadden reformatorische gedachten, maar ze waren geen reformatoren . Verwerping
van de pauselijke hierarchie, bestrijding van de vervallen
geestelijkheid, waarschuwing tegen ingeslopen misbruiken en aanprijzing
van het Woord Gods stonden bij beiden op den voorgrond ; maar zij
hebben zich niet kunnen ontworstelen aan den invloed van de RoomschKatholieke kerk .
Hus erkende alleen in de kerk dat gezag, hetwelk op Gods Woord
steunde. De transsubstantiatieleer schijnt door hem niet, gelijk door Wiclif,
bestreden te zijn . Ofschoon hij alle heil alleen zocht in den gekruisigden Christus, schrijft hij nochtans aan de werken eenige verdiensten toe .
Ook de aanroeping der heiligen, de vereering van beelden en reliquieën
heeft Hus niet verworpen als Wiclif . De moed zijner overtuiging is
grooter geweest dan zijn inzicht in de waarheid, die naar de godzaligheid is . Dat het concilie van Constant desalniettemin het vonnis des
doods over hen uitsprak, kwam vooral daaruit voort, dat de nominalistische vaderen het realisme van Hus als een oorzaak van groote
ketterij beschouwden . Dun Scotus heeft op het concilie van
Constant de zegepraal behaald .
De leer
van Hus.

4 . De Hussieten.
Met den dood van Hus was diens invloed niet gebroken .

De HussietenTijdens zijne gevangenschap was in Bohemen J a c o b
krijg .
van

Misa, pastoor aan de Michaeliskerk te Praag, opgetreden .
Deze voerde met toestemming van Hus het gebruik van de kelk bij de
leeken in, waartegen het concilie zich hevig verzette . De reformatorische
denkbeelden heerschten in Bohemen voornamelijk aan de universiteit en
onder den adel . De aanzienlijken namen het dan ook voor de prediking
in de landstaal op . Het gistte in Bohemen op geweldige wijze en de
strijd begon eerst recht te ontbranden, toen na den dood van koning
W e n c e s 1 a u s (1419) de stenden weigerden diens broeder S i g i s m u n d,
die zijn woord jegens Hus verbroken had, als koning te erkennen . Nu
ontstond een burgeroorlog (1420-1436), die van beide zijden met groote
heftigheid werd gevoerd . Aan het hoofd der Hussieten stond de eenoogige Z i s k a v a n T r o c z n o w, die later geheel blind werd . Deze was
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een onverschrokken krijgsman . De Hussieten hadden op een steilen berg
de stad Tabor gebouwd . De legers, welke tegen hen uitgezonden werden,
werden alle verslagen . Sinds 1427 waren de Hussieten niet meer de aangevallen, maar de aanvallende partij .
In hun eigen boezem ontstond echter verschil . Er waren
er, die wel met de Roomsch-Katholieke kerk wilden verzoenen . Deze vormden de aristocratische partij der C a l i x t i n e r s (calix
kelk) of U t r a q u i s t e n . Aan hun hoofd stond R o k y c a n a, sinds 1435
bisschop van Praag. Deze verzoening zou echter onder de volgende
voorwaarden alleen plaats kunnen vinden, 1°, moest het avondmaal onder
twee gedaanten (sub utraque) bediend worden, 2a . moest het Evangelie
in de landstaal verkondigd worden, 3° . moest de kerkelijke tucht op de
geestelijken streng worden toegepast en 4° . moesten de geestelijken
afstand doen van de kerkelijke goederen . De andere partij was die der
democraten . Zij noemden zich de T a b o r i e t e n . Deze stemden met de
vier genoemde artikelen wel in, maar ze waren radicaler en eischten
meer . Voor hen was in de leer en den dienst der kerk alles verwerpelijk,
wat niet naar de Schrift was . Deze sloten zich aan bij de grondgedachten
van Wiclif, verwierpen de biecht voor den priester, de vereering van de
beelden en dachten over het avondmaal als de Engelsche prediker .
Na den dood van Ziska (hij stierf 1424 aan de pest) verkozen de
Taborieten P r o c o p i u s, d e n g r o o t e tot opvolger . Een kleine partij,
die niemand waardig achtte om Ziska op te volgen, scheidde zich af .
Deze noemden zich W e e zen.
Verdeeldheid.

Intusschen was het concilie van Bazel bijeengeroepen .
De Hussieten
Na langdurige onderhandelingen met de Hussieten kwam
op bet concilie
het eindelijk zoover, dat 15 Hussietische afg evaardi gde n
te Bazel+

in Bazel verschenen . Na een dispuut van 50 dagen werden
de vier eischee door het concilie ingewilligd. Op grond van deze
B a z e 1 s c h e c o m p a c t a t e n keerden de Calixtiners in den schoot der
kerk terug. De Taborieten zagen in die handelwijze verraad en zetten
den oorlog voort, maar in 1434 werden zij bij Praag geheel verslagen .
Sigismund bezwoer de compactaten en werd als koning erkend. De
Calixtiners ondervonden van hun terugkeer weinig genoegen . De compactaten werden door paus Pius II in 1462 ingetrokken .
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Na de nederlaag der Taborieten verzamelden zich de

Taborieten
verstrooiden in het midden van de 15e eeuw in kleine
en Boheemsche
gemeenten onder den naam van B o h e e m s c h e e n
en Moravische
M o r a v i s c h e b r o e d e r s (unitas fratrum) . Omdat ze
broeders .

hunne godsdienstige bijeenkomsten hielden in holen temidden van de wouden, werden zij door hun vijanden ook C r u b e nh e i m e r s genoemd . In 1467 verkozen zij, bij gebrek aan geestelijke
hulp, drie broeders tot priesters . Dit geschiedde door het lot . Deze werden door een eigen priester en door een priester der Waldenzen tot het
ambt gewijd . Daar echter de rechtmatigheid dezer wijding in twijfel
getrokken werd, reisde hun eigen leeraar Michael naar den bisschop der
Waldenzen, ontving van dezen de bisschopswijding en Michael wijdde
nu de drie gekozen broeders op nieuw, een tot bisschop, de twee anderen
tot priester . De vervolging werd steeds heviger . Desalniettemin vereenigden zich de Boheemsche Waldenzen met de broeders . In de 16e eeuw
waren er 409 gemeenten van Boheemsche en Moravische broeders . De
voornaamste onder hunne voorgangers is L u k a s v a n P r a a g geweest,
die zoowel voor de leer als den dienst veel voor hen deed .

5.

Savonarola .

Ook in Italië werd de zucht naar reformatie openbaar . In Florence was
een Dominicaner monnik Hieronymus Savonarola door bestudeering
van de H . Schrift en de werken van Augustinus tot dieper inzicht in de
waarheid gekomen . Met een buitengewone welsprekendheid begaafd, trad
hij als boetprediker op, om in Florence „de schoone stad der bloemen"
terug te roepen tot de wet en tot de getuigenis . Niemand ontzag hij,
zelfs Lorenzo de Medicis niet, den hoogen begunstiger van wetenschap
en kunst, den man, die het Humanisme wilde doen zegepralen in zijn
vaderstad ; maar de geweldige prediker had in zijn banier geschreven
tegenover het Humanisme het Evangelie . Op het volk oefende
Savonarola een machtigen invloed uit, zoo zelfs, dat de weelderige stad
een gansch ander aanzien kreeg . Zijn prediking bevatte wel reformatorische
gedachten, vooral over de rechtvaardigmaking alleen door liet geloof,
maar Savonarola jaagde een valsch ideaal na . Hij wilde van Florence
een godsstaat maken, een monnikachtige theocratie . Door allerlei voor-
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Johan van W e s e 1 was prediker te Erfurt en te
Johan
Worms . Deze stelde ook de autoriteit van Gods Woord
van Weseh voorop
. Ook hij was een aanhanger van Augustinus . Hij
bestreed den aflaat en predikte krachtig, dat het heil alleen in Christus
ligt. Het is niet de katholieke kerk, waardoor wij behouden worden,
maar het is Gods genade. Ik beschouw den paus en de conciliën en de
kerk als niets en geef Christus alleen de eer ." De Dominicanen klaagden
hem aan en veroordeelden hem als ketter (1479) . De door ouderdom
gebogen man moest zijn geschriften herroepen en verbranden en werd
tot levenslange kloosterstraf veroordeeld .
W e s s e l G a n s f o o r t, de grootste van de drie, bijgenaamd ,,lux muntli" het licht der wereld, had zijn opleiding genoten in het fraterhuis te Zwolle onder Thomas
van Kempen . Hij leefde, en leerde zonder een ambt te bezitten, te Keulen,
Leuven, Parijs en Heidelberg en trok zich toen in het klooster op den
Agnieten-berg bij Zwolle terug, waar hij in 1489 stierf . Luther bekende
later, dat zijn vijanden wel konden zeggen, dat hij zijne gedachten aan
Wessel ontleend had . Zoo stemden beider geest tezamen . Wessel leerde,
dat paus en concilie falen konden . Zonden vergeven kan God alleen .
Onze rechtvaardiging berust alleen op Christus' gerechtigheid en Gods
vrije genade . De bescherming van invloedrijke vrienden bewaarde hem
voor de inquisitie. Van zijn geschriften zijn vele door de bedelmonniken
vernietigd . Wessel begeerde geen zielmissen voor zich .
Wessel
Gansfoort,

§ 48 .

Het Humanisme .

De studie der oude classieke letterkunde van de Grieken
Karakter
en Romeinen was gedurende de Middeleeuwen beoefend,
van het
vooral door de Mooren (Spanje) en in het Oosten (ByHumanisme,
zantium). Deze studie was echter bijna uitsluitend ten
dienste geweest van kerk en theologie . De classieken hadden hulpdienst
mogen verrichten . Hellas en Latium waren dienstknechten geweest van
Jeruzalem. In de 15e eeuw werd dat geheel anders . Toen begon die
studie een zelfstandig karakter te dragen en trachtte men naast en tegenover het Christendom het oude Heidendom met zijn levens- en wereld-
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beschouwing te plaatsen . De wijsheid van Athene moest triumfeeren
over de dwaasheid van het kruis . Dat was het H u m a n i s m e, de
levensbeschouwing van den onwedergeboren mensch,
die naar beschaving vraagt zonder vernieuwing .
Het eerst openbaarde zich dit Humanisme in Italië .
Twee oorzaken werkten daartoe mede. Allereerst het
concilie van Florence (1439), waar enkele geleerden
uit het Oosten vertegenwoordigd waren en in het Oosten werd de
letterkunde der Grieken en Romeinen druk beoefend ; maar in de tweede
plaats moetgewezen worden op de verovering van Constantinopel
door de Turken (1453) . Na die verovering vluchtten tal van geleerden
naar Italië . Daar stichtten zij scholen, waar de classieke levensbeschouwing weder de heerschende werd . Deze scholen werden door
honderden jongelingen bezocht. Tegenover de kerk stond het Humanisme
Of vijandig Of onverschillig. In alle kringen vond het aanhangers . Zelfs
de pausen werden er mede besmet . Leo X was een humanist .
De voornaamste Italiaansche Humanisten waren B e s s a r i o n en
p 1 e t h o, beiden aanhangers van Plato, die voor diens filosofie geheel
Italië in vervoering brachten . Hun levensbeschouwing was geheel en al
Grieksch. Toen Pletho, die voorspeld had, dat het Christendom wel
spoedig veranderd zou worden in een classieke religie, gestorven was,
troostte Bessarion diens zonen met deze woorden : » de gestorvene is
opgenomen in reinere sferen en heeft zich in mystieken Bacchusdans
bij de olympische goden aangesloten" . Plato stond voor velen honger
dan Christus . Leo X durfde spreken van den » fabel van Christus" en
zijn geheime secretaris noemde Christus met den naam van n Minerva" .
Met de oude heidensche levensbeschouwing keerde ook de lichtzinnige
zegeleer terug, i . e . w . Athene, eenmaal overwonnen door het
Evangelie, zocht de boeien af te werpen en waagde een
aanval op het Christendom .
Humanisme
in Ital'e.

Den hoofdzetel van het Duitsche Humanisme
Humanisme
vormden de universiteiten te Erfurt en te Heidelberg . Het
in Duitschland,

stelde zich meer n a a s t dan t e g e n o v e r het Christelijk
geloof. Te Erfurt stond M a t e r n u s P i s t o r i u s aan het hoofd der
Humanisten . Daar werden de scholastieken vinnig bestreden en, toen de
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strijd al te fel werd, trok Maternus zich terug . Nu stelde zich Ko e n raad
M u t a (Mutianus) aan het hoofd . Vandaar dat weldra ontstond de
M u t i a a n s c h e b o n d (orde Mutianus), die de scholastieken met geestigheid bestreed.
Te Heidelberg arbeidde R u d o 1 f A g r i c o 1 a, een vriend van Wessel
Gansfoort (t 1482) en na den dood van Agricola trad J o h a n n e s
R e u c h l i n op, een rechtsgeleerde, die zich vooral verdienstelijk gemaakt
heeft door zijn studie van het 0. Testament. Zijn Hebreeuwsche spraakkunst was langen tijd het eenige leerboek in die taal . Zijne liefde voor
de taal des 0 . Testaments wikkelde hem in een strijd, die hem wereldberoemd maakte . Te Keulen woonde een gedoopte jood P f e f f e r k o r n,
die van keizer Maximiliaan in 1509 begeerde, dat alle rabbijnsche geschriften verbrand zouden worden, om de lasteringen, welke daarin gevonden werden tegen Christus. Reuchlin protesteerde daartegen, maar
nu vielen Pfefferkorn en de Keulsche Dominicanen Reuchlin aan . De
Keulsche inquisitie daagde Reuchlin zelfs voor haar gerecht, maar
Reuchlin beriep zich op paus Leo X . De paus stelde een onderzoek in
en de Dominicanen werden veroordeeld en zelfs gedwongen om de
proceskosten te betalen . De ridder Frans von Sickingen moest de inning
dezer kosten voor zijn rekening nemen en deze volvoerde de opdracht
met grootera ijver (1509) . De Mutiaansche bond had het voor Reuchlin
opgenomen door het uitgeven van de ,,B r i e v e n d e r d u i s t e r 1 i n g e n",
waarin de bedelmonniken duchtig aan de kaak werden gesteld .
De grootste Humanist was zonder twijfel D e s i d e r i u s

Humanisme
E r a s m u s . Hij werd in 1467 geboren en door de broeders
in Nederland .

des gemeenera levens in de school te Deventer onder.
Op
aanraden
van zijn voogden ging hij naar een klooster, maar
wezen
de bisschop van Utrecht gaf toestemming, dat hij daaruit ontslagen zou
worden, om zich aan de beoefening der wetenschap te wijden . Nu begon
hij te reizen, om overal, waar dit mogelijk was, zijn kennis te verrijken .
Hij ontmoette vele geleerde mannen van zijn tijd en eindelijk zette hij zich in
Bazel neder (1521), waar hij tot zijn dood bleef (1536) en als een koning der
wetenschappen leefde . Alle ambten wees hij af . Zelfs den kardinaalshoed begeerde hij niet, maar rijke inkomsten versmaadde hij niet . Erasmus bezorgde
eene uitgave van het Nieuwe Testament in het Grieksch . Hij schreef ook
eene verklaring (paraphrase) van het N. Test . en voorts vele andere werken .
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De behoefte aan Reformatie erkende Erasmus wel, maar hem ontbrak
het rechte inzicht in den wortel van het kwaad . Daarom scheen het hem
genoeg, wanneer i n de kerk d o o r de kerk enkele veranderingen werden
aangebracht . Erasmus was een man van de wetenschap, niet een man
des geloofs .
Het Humanisme heeft toch vruchten afgeworpen voor
de kerk . De beoefenaars van de classieke wetenschap
hebben een veelzijdigen invloed uitgeoefend . Zij hebben door hun degelijken letterkundigen arbeid veel toegebracht tot het recht verstand van
de H . Schrift in de grondtalen . Het Grieksch en het Hebreeuwsch
hadden in de Middeleeuwen niet veel beoefenaars . Roger Baco kon
daarom zelfs een man als Thomas Aquinas voor een knaap houden, die
zijn Grieksch niet verstond . De Humanisten hebben echter meer verdiensten gehad . Zij hebben gunstig gewerkt door het dorre scholasticisme te geeselen, en het bijgeloof en de zedeloosheid der monniken te
bestrijden . Het uiterste van den drinkbeker hebben zij wel trachten te
reinigen, maar tot de kern der zaak drongen zij niet door . H e t
Humanisme zou de kerk teruggevoerd hebben naar Hellas
en Latium .
Voordeelen.

§ 49 . Het Pausdom tot de Reformatie .
De pausen van het concilie van Bazel tot de Reformatie zijn voor het
meerendeel onwaardige regeerders der kerk geweest. Slechts enkelen
zullen we noemen .
N i c o 1 a as V (1447-1455) . Met dezen paus, die een schitterend
redenaar was, en die het oude classieke Heidendom bewonderde, kwam
het Humanisme in Rome . De overwinning van Constantinopel door de
Turken bracht het geheele Westen in beweging (1453) . Nicolaas riep de
Christenen op tot een kruistocht, maar, hoe men van kansels en katheders ook den nood schetste van het Oosten en het gevaar voor het
Westen, de dagen van Clermont waren voorbij .
P i u s II (1458-1464) . Deze was dezelfde als Aeneas Sylvius Piccolomini, de man van het Bazelsche concilie . Hij was een krachtig man .
Ook hij riep de vorsten en volken te Mantua op tot een kruistocht .
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Keizer Frederik III stelde wel een tocht tegen de Turken in uitzicht,
waarvan de kosten door tienden zouden bijeengebracht worden, maar
van dezen kruistocht kwam niets . Toen Pius verschil kreeg met de
Fransche gezanten en deze met de samenroeping van een algemeen
concilie dreigden, gaf hij de bul uit ,,Execrabilis", waarin alle beroep
op een algemeen concilie op straffe van excommunicatie verboden werd .
Omdat van den oorlog tegen de Turken nog niets kwam, stelde Pius
als een andere Mozes zichzelven aan het hoofd van een kruisleger, maar
hij stierf, en de weinige schepen, waarover hij te gebieden had, konden
terugkeeren uit Ancona .
S i x t u s IV (1471-1484) behoorde, volgens het oordeel van de
historieschrijvers, tot de ergste booswichten, die ooit op Petrus' stoel
gezeten hebben . Toen hij zich machteloos gevoelde, om tegen de Turken
iets te beginnen, besteedde hij zijn tijd, om voor zich een vorstelijke
positie te winnen, ten koste van veel bloed, dat onrechtvaardig vergoten werd .
I n n o c e n t i u s VIII (1484 1492) was een uiterst zedeloos mensch,
en A l e x a n d e r VI (1492--1503), de groote tegenstander van Savonarola, een onbeschaamd dienaar van den wellust, een man, die in bloedschande leefde met zijn eigen dochter.
L e o X (1513-1521) . Deze paus regeerde, toen Luther optrad en de
Wittenberger stellingen de wereld in rep en roer brachten . Hij was een
man van beschaving en fijnen kunstzin, maar een man zonder eenige
vroomheid. Hij was Humanist, een „renaissance paus", prachtlievend en
verkwistend, lichtzinnig en genotzuchtig . Hij, die vermeerdering van
macht als een zijner levensidealen stelde, was het, die in 1516 uitsprak,
dat de paus alleen de macht bezat, om een concilie
bijeen te roepen .
Zoo was dan het pausdom van de hoogte, waarop het gestaan had
in de dagen van Innocentius III en Bonifacius VIII gekomen in een
jammerlijken toestand van inzinking . De Reformatie in hoofd en leden
had niet gebaat . De listige regeerders te Rome maakten zich langzamerhand los van knellende banden en verhieven zich weder boven de conciliën .
Hier baatte geen restauratie . De fundamenten van het
huis deugden niet meer. Hier kon alleen Reformatie
redden .
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§ 50. De Grieksche kerk .
Naarmate zich de heerschappij der T u r k e n in het
Pogingen tot Oosten uitbreidde, vonden de Oost-Romeinsche keizers
vereeniging
het raadzaam op vereeniging met het Westen aan te
met
het Westen dringen . De verzoening met het pausdom zou onge,

twi'feld beloond worden met den krachtigen en zoo noodzakelijken steun van de Westerscha vorsten . De keizers werden in hun
pogingen zeer krachtig tegengewerkt door de machtige partij der monniken, die het volk achter zich hadden . Daarenboven waren ook de patriarchen van Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem er tegen, omdat deze,
niet alleen uit oude ijverzucht, Rome niet als hoofd wilden erkennen,
maar ook omdat zij, onder Saraceensche heerschappij levend, door een
welbegrepen politiek elke vereeniging met het Westen, als onaangenaam
voor de Sacrenen, verwierpen .
Ondanks dit alles gelukte het keizer A n d r o n i c u s III P a 1 a e ol o g u s (1328-1341) den abt B a r l a a m van Constantinopel, ofschoon
deze een ernstige tegenstander van de Westerscha leer was, over te
halen, met een keizerlijk gezantschap naar Avignon te reizen, waar
destijds paus Benedictus VII regeerde (1349). Er werden onderhandelingen aangeknoopt, die echter afstuitten op de onverzettelijkheid van
den paus, die van de Oosterschee onvoorwaardelijke onderwerping
eischte, zoowel wat de leer als den dienst betrof .
Keizer J o h a n n e s V P a 1 a e o 1 o g u s waagde in 1369 een nieuwe
poging . Hij werd zelfs in Rome lid van de Westerscha kerk, maar hij
kon zijn volk niet bewegen, om hem te volgen, noch ook den paus, om
de Westerscha vorsten op te roepen tot hulp tegen de Turken .
De zooeven genoemde Barlaám sloot zich bij zijn terugkeer uit Avignon aan bid de mystieke monnikenpartij der
H e s y c h a s t e il, die hun hoofdzetel hadden in het klooster
te Athos . Daar werden allerlei ekstatische toestanden aangetroffen, welke
men voor verschijningen hield van het ongeschapen goddelijke licht .
I-let was geen wonder, dat in de Oosterscha kerk de mystieke dwalingen
zoo toenamen . Dat stond in verband met de leer van den uitgang des
H . Geestes . Immers, als men beweert, dat de H . Geest alleen uitgaat van
M Mieke
y
dwalingen.
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den Vader en n i e t van den Zoon, dan is de werking des H . Geestes
ook losgemaakt van het W o o r d en daardoor verliest men de zoo noodige
controle van het Woord over de ervaring . Zoodoende kan ieder voor
werking des H . Geestes uitgeven, wat hij wenscht . De Oosterscha kerk
ondervindt tot op den huidigen dag, dat haar leer van den uitgang des
H . Geestes het sectewezen en de mystieke dwalingen zeer in de hand werkt .
Keizer Johannes VII, Palaeologus, beproefde nog
De Floten •
eens eene poging, om tot eenheid met de Westerscha kerk
fijnscha unie, te geraken
. Hij had den patriarch J o z e f van Constantinopel
en den geleerden aartsbisschop B e s s a r i o n van Nicea voor zijn plan
weten te winnen . Laatstgenoemde vertrok met vele bisschoppen naar het
concilie van F e r r a r a (1438), waar paus Eugenius IX, die bang was,
dat ze anders zich tot het nog altoos zitting-houdende concilie van Bazel
wenden zouden, hen met groote welwillendheid ontving . Het concilie van
Ferrara werd, terwille van de uitgebroken pest, naar F l o r e n c e verlegd
en daar kwam inderdaad een vereeniging tot stand . Het primaat van den
paus werd, hoewel niet zonder dubbelzinnigheid in de formule, erkend ;
de eeredienst zoowel als het huwelijk der priesters werd aan de Oosterschen vrijgelaten en de dogmatische verschillen (voornamelijk over den
uitgang des H. Geestes) werden aan misverstand toegeschreven . De leer
van het vagevuur, zooals de Westerscha kerk die beleed, werd door de
Oosterscha niet aangenomen, maar na lang disputeeren gaven de Grieken,
door den keizer genoodzaakt, toe . De Oosterschee namen de 7 sacramenten van de Westerscha kerk over. Zoo werd de vereeniging een feit ;
maar eene groote partij, die te Florence overstemd was, begon het Oosten
tegen de Unie op te zetten . Aan het hoofd dezer partij stelde zich
Marcus E u g e n i c u s van E f e s e . In 1443 spraken de patriarchen in
het Oosten den ban uit over alle aanhangers van de Unie, en, toen de
hulp uit het Westen op zich liet wachten, werden ook de voorstanders koel .
Intusschen ging het Byzantijnsche rijk zijn ondergang
De verovering tegemoet
. Op 29 Mei 1453 viel Constantinopel in handen
vim`
van Mohammed II . De laatste keizer Constantijn XI viel
Constantinopel
. in den strijd tegen den overmachtegen vijand . Het patriarchaat bleef bestaan . De patriarch zou van nu af door een synode van
chaat
12 aartsbisschoppen bijgestaan worden, van wie er 4 in Constantinopel

159
moesten wonen . De Synode zou den patriarch mogen kiezen en de Sultan
zou de keuze approbeeren .
Met de Unie was het nu geheel en al uit . Scharen van Grieken vluchtten naar Italië, Hongarije, Gallicië en Polen en gingen Of tot de RoomschKatholieke kerk over, Of vormden eigen kerken (de vereenigde Grieksche
kerk) die de Roomsche leer en het primaat van den paus erkenden en
daarvoor het recht ontvingen, om haar eigen dienst en liturgie te blijven
behouden .

TIJDTAFEL.
MIDDELEEUWEN.
EERSTE TIJDVAK.

(Van het jaar 590 tot Gregorius VII 1073) .
Het ontstaan van de Romaansch-Germaansche kerk .
596.
622.

Augustinus naar de Angelsaksers gezonden .
De Hedschra .

636.

Isidoris van Sevilla gestorven .

Omar verovert Jeruzalem .
Monotheletische Ekthesis van Heraclius .
664. Synode te Streanes-Halch .
677 . Wilfried onder de Friezen .
680 . Willebrord onder de Friezen .
692. Concilium Quinisextum .
711 . De Saracenen veroveren Spanje .
716 . Bonifatius naar de Friezen .
717 741 . Leo III, de Isauriër .
718 . Bonifatius in Rome.
722 . Bonifatius in Thuringen en Hessen
723 . Bonifatius voor de tweede maal in Rome . Hij legt den eed af .
724 . De dondereik te Geismar valt .
726 . Leo's eerste edict tegen de beelden.
730 . Leo's tweede edict tegen de beelden .
732 . Bonifatius aartsbisschop geworden . Slag bij
Poitiers.
739. Willebrord gestorven .
637.
638.
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741

745.
745.
755 .
768 814,
775.

787.
800 .
809 .
813 820.
801 865 .
833 .
844 .
847 .
848 .
851 852 .
853 .
858 867 .
858 .
863 .
869.
879.

936

1039

910.
973 .
942 .
957.
962.
1056.
1046.
1054 .

1056

1106 .
1059 .

1073

1085,

Kerkgesch, ll

Constantinus Copronymus keizer.
Bonifatius aartsbisschop te Mainz .
Bonifatius gestorven .
Karel de Groote .
Karels schenking aan den stoel van Petrus .
Zevende oecumenisch concilie te Nicea.
Leo III kroont Karel den Groote .
Concilie te Aken over het „filioque" .
Leo de Armenier, keizer .
Ansgar „de Apostel van het Noorden" .
Stichting van het aartsbisdom Hamburg .
Avondmaalsstrijd van Paschasius .
Hamburg-Bremen, aartsbisdom .
Synode te Mainz tegen Gottschalk .
Pseudo-Isidorische decretalen .
Synode te Quiersy .
Paus Nicolaas I .
Photius, patriarch van Constantinopel .
Cyrillus en Methodius in Moravie .
Achtste oecumenisch concilie te Constant i n o p e 1 . (Latijnsch concilie) .
Achtste oecumenisch concilie te Constant i n o p e 1 . (Grieksch concilie) .
Berno sticht het klooster te Clugny.
Otto I, keizer.
Odo van Clugny, stichter der Cluniacenser-congregatie .
Olga in Constantinopel .
Otto I te Rome gekroond .
Hendrik III, keizer.
Synode te Sutri .
Scheiding van de Oosterscha en Westerscha
kerk .
Hendrik IV, keizer .
Nicolaas II draagt de verkiezing van den paus op aan het
college van kardinalen .
Paus Gregorius VII .
11
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TWEEDE TIJDVAK .
(Van Gregorius VII 1073 tot Bonifacius VIII 1294) .
De bloeitijd van de pauseljke kerk .

De investituur-wet .
Hendrik IV te Canossa.
1079. Berengarius van Tours bezweert de transsubstantiatie-leer
te Rome.
1094 . Synode te Clermont.
1096. Eerste kruistocht .
1098 . Robert van Citeaux sticht de Cisterciënserorde .
1099 . Jeruzalem veroverd .
1109 . Anselmus gestorven .
1118 . De orde der Tempelheeren gesticht .
1121 . Norbert sticht de orde der Praemonstratensers .
1122 . Het concordaat van Worms .
1123 . Negende
oecumenisch
concilie
(iste
lateraansche) .
1139 . Tiende
oecumenisch
concilie
(2de
lateraansche) .
1141 . De synode te Sens veroordeelt de geschriften van Abaelard .
1142. Abaelard gestorven .
1146. Edessa gevallen.
1147. Tweede kruistocht.
1153. Bernard v . Clairvaux gestorven .
1155 . Arnold van Brescia terechtgesteld .
1157 . Invoering van het Christendom in Finland
1164 . Petrus Lombardus gestorven .
1170 . Thomas Becket vermoord .
1177 . Stichting van de vereeniging der ,,Pauperes de Lugduno" .
1179, Elfde
oecumenisch concilie
(3de
lateraansche
concilie) .
1180. Lambert le Béghe sticht het eerste Begijnenhuis te Luik .
1187 . Saladijn verovert Jeruzalem .

1075.
1077.
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Derde kruistocht .
1190. Stichting van de Duitsche ridderorde .
1198 1216 . Innocentius III, paus .
1202 . Joachim van Floris gestorven .
1209 1229. De kruistocht tegen de Albigenzen .
1209 . Eerste optreden van Franciscus v . Assisi .
1215 . Twaalfde oecumenisch concilie (4de lateraansche
concilie) .
1216 . Erkenning van de Dominicaner orde .
1217 . Vierde kruistocht .
1218 . Convent van de Waldenzen te Bergamo .
1216 . Erkenning der Franciscaner orde .
1226 . Franciscus v . Assisi gestorven .
1228 . Vijfde kruistocht .
1232 . Instelling der inquisitie.
1235 . Dertiende oecumenisch concilie (le Lyonsche).
1248. Zesde kruistocht .
1257. Stichting van de Sorbonne .
1270. Zevende kruistocht .
1274. Veertiende oecumenisch concilie (2de Lyonsche) .
Thomas v . Aquino en Bonaventura gestorven.
1291 . De val van Acco .
1294. Roger Baco gestorven .
1294 1303 . Bonifacius VIII, paus .
1189 .

DERDE TIJDVAK.

(Van Bonifacius VIII 1294 tot de Reformatie 1517 .)
Het verval van de pauselijke kerk .
1296.

1309

1302.
1308.
1377.

De bul „Clericis laïcos" .
De bul „Unam Sanctam" .
Duns Scotus gestorven .
Residentie van de pausen te Avignon (70-jarige ballingschap) .
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1311-1312, Vijftiende oecumenisch concilie te Vienne .
1315 . Raymond Lullus gestorven .
1322. Verdeeldheid onder de Franciscanen .
1327 . Meester Eckart gestorven .
1337 . Pogingen tot vereeniging van het Westen en het Oosten
te Avignon (Barlaám).
1348. Stichting van de Universiteit te Praag .
1348 1350. De zwarte dood . Flagellanten .
1361 . Johann Tauler gestorven .
1366 . Hendrik Suzo gestorven .
1377 . Terugkeer van de curie naar Rome.
1378 1417 . Pauselijk schisma.
1380 . Catharina van Siëna.
1384 . Wiclif gestorven . Gerard Groot gestorven .
1400. Flores Radewijnsz gestorven
1402. Hus wordt prediker aan de Betlehemskapel .
1409. Algemeen concilie te Pisa .
1413. De ban wordt over Hus uitgesproken .
1414 1418* Zestiende oecumenisch concilie te Constant.
1415 . Hus verbrand .
1416 . Hieronymus van Praag verbrand .
1420 . Calixtijners en Taborieten .
1424. Ziska gestorven .
1425. Peter d' Ailly gestorven .
1429. Gerson gestorven .
1431 1449. Zeventiende oecumenisch concilie te Bazel .
1433 . Bazelsche compactaten .
1434 . Nederlaag der Hussieten .
1439 . Unie-concilie te Florence .
1453 . De val van Constantinopel .
1471 . Thomas van Kempen gestorven .
1485 . Rudolf Agricola gestorven .
1489. Wessel Gansfoort gestorven .
1498 . Savonarola verbrand .
1512 1517, Achttiende oecumenisch concilie (5de lateraansche).
1513 1521 . Paus Leo X .
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Bruno van Keulen
Bulgaren . .
aesaropapie
Calixtus II
Calixtijnen
Camaldulensers
.
. .
Canonici regulares
. .
Canonici saeculares . . .
Canossa
Cantos figuratus .
. .
Cantos firmus
Capellani
Catharina van Siëna . .
Chlodwig (Clovis)
. .
Chrodegangus van Metz .
Cisterciënsers
Clara Scifi
Claudius van Turijn
. .
Clemens V
Clericis laïcos
Cluniacensers .
Coelestinen . .
Coelibaat
Coenraad van Waldhausen
Collatiën
Columbanus
Concilie van Bazel . .
Concilie van Clermont . .
Concilie van Constant . .
Concilie van Lyon
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Concilie van Piacenza . .
Concilie van Pisa
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Dominicus Guzman . .
Domkapittel
Doodendansen . .
Duitsche ridders . . . .
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Eckart
Ectesis
Eerste trullaansche concilie .
Elias van Cortona .
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Eligius
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Erasmus
Euchieten
Eugenius III
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Felix van Urgellis . .
Filiaalkerken
Flagellanten
Floris Radewijnsz
Franciscus van Assisi .
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Fraticelli
Fratres de communicate
Frederik II
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Gallus . . .
Ganzbert
Geestelijke ridderorden
Genesius Timotheus .
Gerard Groot
Gerard van Zutfen .
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Gerson
Godsoordeelen
Gothische stijl
Gottschalk
Gratianus . .
Gregorius I .
Gregorius II
Gregorius VII
Gregorius van
Guilbertijnen

.

131
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78
43
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Tours

.
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