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BIJ DE TWEEDE DRUK.
I nhoud en indeling van het boek zij n over het algemeen hetzelfde gebleven. Met dankbaarheid heeft de schrijver echter
gebruik gemaakt van de gegronde opmerkingen van zo menige
welwillende criticus. Aan hen de eer, wanneer het boek aan
bruikbaarheid won.
DE SCHRI JVER.

BIJ DE DERDE DRUK.
Mij past een woord van dank aan Professor J. J. Henneman
van het Groot Seminarie te Warmond, die mij met grote welwillendheid geholpen heeft, om de tekst van het boek te verbeteren en op de hoogte te brengen van de nieuwere vondsten,
alsmede aan Zijne Hoogwaardige Excellentie, Mgr. Dr. J. de
Jong, die mij toestond, om het laatste hoofdstuk van dit boek
te bewerken uit zijn bekende Handboek.
Moge het boek door hun werk aan bruikbaarheid gewonnen
hebben.

BIJ DE VIERDE DRUK.
Wanneer deze vierde druk van het Beknopt Handboek op vele
punten grondig herzien is, en gebracht in overeenstemming met
de huidige stand der wetenschap, dan dank ik dat aan de
bereidwilligheid van Prof. J. Prein van het Groot-Seminarie te
Driebergen. Hij heeft de hele tekst nauwkeurig doorgenomen,
en honderden veranderingen voorgesteld, die ik slechts in de
tekst te verwerken had.

VOORWOORD.
Dit boek bevat, breed-uitgeschreven, de cursus, die ik in het
afgelopen schooljaar gaf voor een aantal Haagse onderwijzers
en onderwijzeressen, die zich voorbereidden voor het examen
ter verkrijging van het „Godsdienstdiploma B".
Het is duidelijk, dat ik in de veertig uren, die mij waren
toegemeten, de inhoud van dit boek zelfs nauwelijks zou hebben kunnen voorlezen. Maar, toen mij van verschillende zijden
het verzoek gedaan werd, om deze cursus te laten drukken,
meende ik, zowel aan de cursisten als aan toekomstige docenten
van dergelijke cursussen, een dienst te bewijzen, wanneer ik de
zaken, die besproken moesten worden, in verhaalvorm behandelde. Voor de cursisten geeft dit, hoop ik, het voordeel, dat
de eigen studie meer interessant wordt, en dat ze ook later nog
eens naar het boek zullen grijpen ; voor de docenten is er zo in
het handboek zelf stof genoeg, om de eigenlijke examenmaterie
begrijpelijk te maken en te illustreren.
Het bezwaar, dat de examenstof door deze wijze van behandeling verdrinkt in de overvloed, heb ik, in overleg met een
ervaren onderwijzeres van de Religieuses du Sacre Coeur, pogen
te ondervangen, door in de marginale noten twee lettertypen te
gebruiken, waarvan de cursieve de examenstof aangeeft.
Van litteratuuropgave meende ik mij in verband met het
doel van het boek te moeten onthouden. Wie verder wil studeren,
neme als leidraad het Handboek van Pater Albers met zijn beknopte, en daarom zo bruikbare, literatuuropgaven.
Aan diezelfde Religieuse mijn dank voor haar veelzijdige
hulp bij de indeling van het boek, en voor de samenstelling van
de vragenlijst, die de examenstof voor het bisdom Haarlem bevat, en afzonderlijk verkrijgbaar is.
DE SCHRI JVER.
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INLEIDING.
De Kerkgeschiedenis is de wetenschappelijke
kennis en uitdrukking van de ontwikkeling
der Kerk, in haar in- en uitwendig leven.
De Kerk is het Godsrijk op aarde — en zo is de Kerkgeschiedenis de rechtstreekse voortzetting van de Bijbelse geschiedenis,
die het Godsrijk voor de komst van de Zaligmaker en de vestiging van de Kerk behandelt. De Kerk is de stichting van Jezus
Christus, die Haar voorzag van al het nodige; Hij maakte Haar
tot bewaarster van de leer, door Hem verkondigd Hij organiseerde Haar tot een maatschappij onder het bestuur van Petrus en de Apostelen, en hun opvolgers, Paus en Bisschoppen —
Hij bepaalde Haar doel : de heiliging der mensen, en gaf Haar
de middelen om dat doel te bereiken, de genademiddelen of
sacramenten.
De Kerk, die Christus zich verwierf door zijn Bloed, heeft
Hij vervolgens niet aan zich zelve overgelaten. Terwijl Hij op
aarde Haar een zichtbaar Hoofd gaf in zijn plaatsbekleder de
Paus, die de Kerk bestuurt en onderwijst, en in het priesterschap de macht gaf, om zijn genade mee te delen — is volgens
de leer van St. Paulus Christus zelf het onzichtbare Hoofd van
de Kerk, die zijn lichaam is. Zo is de Kerk veel meer dan een
door God ingestelde menselijke maatschappij : Zij leeft het
leven van Christus, die op ieder van haar leden inwerkt door
zijn genade, die zijn leven mededeelt aan die leden, die van
goede wil zijn en met zijn genade medewerken, om in hun leven
Christus na te bootsen, en in de heiligmakende genade aan zijn
Leven deelachtig te worden. De geschiedenis der Kerk is dus
de geschiedenis van de groei van het mystieke Lichaam van
Christus, van het Leven van Christus, zoals zich dat ontplooit
onder de mensen.
Juist omdat het Leven van Christus , zich ontLeven v.Christus.
plooit onder de mensen, is die groei net een
ongestoorde opgang en blijft op aarde de „Kerk zonder smet of
rimpel of iets van die aard, maar heilig en onbevlekt" een
ideaal, waarheen steeds gestreefd, maar dat nooit bereikt wordt.
De mensen immers, die het Godsrijk vormen, hebben hun vrije
wil en hartstochten, zij leven in natuurlijke omstandigheden,
die dikwijls voor het opnemen van het Rijk Gods minder geschikt zijn, en waaruit het Godsrijk telkens weer met moeite
zich moet ornhoog worstelen. De vrije en hartstochtelijke mens
Definitie .
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verzet zich dikwijls tegen de genade, neemt haar maar half aan,
misbruikt in zucht naar eigen voordeel wat ten algemene nutte
is ingesteld ; zo is de geschiedenis der Kerk vol van menselijke
zwakheden, die echter het werk Gods niet overwoekeren en
telkens weer blijkt de Kracht van Christus, wanneer zijn Kerk,
die zijn Lichaam is, de moeilijkheden te boven komt.
Wanneer wij spreken van de Kerk, bedoelen wij daarmede in
het gewone spraakgebruik de thans levende Kerk, die in een
krachtig bestuurde wereldorganisatie, uiterlijk verenigd is door
eenheid van Hierarchie, Leer en Genademiddelen, en innerlijk
samenhangt door het verenigd zijn in Christus. Die levende
Kerk is het, die wij moeten horen en tot welke wij moeten gaan,
om onze ziel zalig te maken. Wat die Kerk leert en voorschrij ft
en aanbiedt, wordt behandeld en verklaard in de theologische
vakken van : Dogmatiek, Moraal, Ascese, Kerkrecht, Liturgie.
Die levende Kerk beroept zich op haar stichting door Christus
d.w.z. dat zij is de wettige voortzetting van die geestelijke maatschappij ,die door Christus gesticht is, en waarvan Hij de Apostelen aan het hoofd heeft geplaatst. En terecht !
Maar toch, wat een verschil, zij het dan ook in bijkomstige
zaken, tussen de Kerk, zoals we Haar zien in de Boeken van
het Nieuwe Testament, en de levende Kerk, waarvan wij leden
zijn ! Het doel nu van de Kerkgeschiedenis is,
D oel.
te laten zien, hoe de oorspronkelijke Kerk
zich tot de tegenwoordige ontwikkeld heeft, m.a.w. het groeiproces na te gaan, waarvan onze Kerk het voorlopig resultaat is.
Uit dit doel blijkt tevens het nut der KerkNut.
geschiedenis. Afgezien van de omstandigheid,
dat de lotgevallen van onze Kerk voor ieder Christenmens
uiteraard belangwekkend zijn, kunnen we voornamelijk een
driedubbel nut constateren : Vooreerst is de Kerkgeschiedenis
de beste apologie. Hiervoor getuigt het Vaticaans concilie : „De
Kerk is door zich zelf, om haar bewonderenswaardige verbreiding, haar uitnemende heiligheid en onuitputtelijke vruchtbaarheid in al het goede, om de katholieke eenheid en onoverwonnen standvastigheid een groot en voortdurend motief voor
haar geloofwaardigheid en een onwrikbaar getuigenis voor
haar goddelijke zending". Vervolgens zal de kennis van de
Kerkgeschiedenis niet weinig bijdragen tot beter begrip van
de theologische vakken : de geschiedenis eerst geeft leven en
kleur aan veel, wat anders niets-zeggend is, zij geeft inzicht bij
het onderscheiden, wat tot het wezen der Kerk behoort, wat bij8

komstig is. Tenslotte, de studie der Kerkgeschiedenis bewaart
voor pessimisme tegenover moeilijkheden, die we in het dagelij kse leven opmerken, en tegenover moeilijkheden, die de Kerk
in het heden ondervinden, omdat we weten, dat er grotere waren
en overwonnen werden ; stemt ons integendeel tot optimisme,
omdat ze ons een perspectief opent op de schier eindeloze ontwikkelings-mogelij kheden ; spoort ons aan, om naar vermogen
in ons zelf het doel der Kerk to verwezenlijken, omdat telkens
weer blijkt, dat de bloei van de Kerk ten slotte het resultaat is
van de deugdspogingen der enkelingen.
Uit het voorgaande volgt, dat men de Kerkgeschiedenis niet
moet vereenzelvigen met de geschiedenis der hierarchen. Deze
is er een onderdeel van, een voornaam onderdeel, maar toch ook
niet meer dan dat. Haar taak is breder. Zij
Task.
moet beschrijven de doorwerking van de
Christelijke geest in het leven der volkeren, want de Kerk is
de vereniging der gelovigen : hoe in de ene zelfde Kerk de opeenvolgende geslachten gearbeid hebben aan de uitdrukking
en ontwikkeling der geloofswaarheden, door Christus aan de
Kerk toevertrouwd, hoe zij met gebruikmaking van philosophische stelsels het inzicht in de waarheid verscherpt, de formulering verbeterd hebben — hoe de praktische geloofsleer in
het leven doorwerkte in eredienst en ascetisch leven — hoe
Gods genade de volkeren hervormde dat alles hoort even
wezenlijk tot de Kerkgeschiedenis als de hierarchie, die het
leven van de Kerk regelt door wetten en bestuursmaatregelen,
door aanmoediging en inperking, die dus veel meer moet beschouwd worden in haar werkzaamheid, zoals die is neergelegd
in de rechts-instituten dan in de personen van de machtsdragers. Zij moet ook beschrijven de geschiedenis van de verhouding der Kerk tot de natuurlijke samenordening der mensen in de Staat. Wanneer er over personen gesproken moet
worden, dan komen op de eerste plaats in aanmerking de heiligen, en onder hen de H. Ordestichters, die immers voor het
meest-wezenlijke in de Kerk, het bereiken van de liefde Gods,
nieuwe wegen openden. De geschiedenis der hierarchie toont
voornamelijk de Kerk als de onwrikbare rots, die de stormloop
trotseert ; de geschiedenis der Kerk in haar geheel toont Haar
als de wijnstok, die het leven van Christus leeft, of als het
levende lichaam, waarvan Christus het hoofd en Gods genade
de ziel is, dat steeds 'groeit, omdat het de ontwikkelingsdrang
9

van het leven in zich heeft, en uit zijn omgeving alles naar zich
trekt, het assimilerend en deelgevend in het leven van Christus.
De Kerkgeschiedenis kan tot nu toe verdeeld
Verdelin g .
worden in eigenlijk twee grote perioden :
I ) de Kerk onder de volkeren van de Grieks-Romeinse beschaving, en 2) de Kerk onder de Germaanse volkeren. De
tijdgrens tussen de beide perioden valt niet precies aan te geven,
omdat de overgang geleidelijk geweest is. Niet op eens hebben
de Germanen in het voormalige Romeinse Rijk de overhand gekregen, en ten-onder-gegaan is de Grieks-Romeinse beschaving
allerminst. Mischien plaatsen we nog het beste de scheiding in
de tijd van Karel de Grote (t 814), omdat dan enerzijds de
Germaanse invloed op de kerkelijke zaken voorgoed gevestigd
is, anderzijds in beeldenstrijd en schisma van Photius het
levende contact met de Oosterse Kerk verbroken wordt, en
daardoor de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving werkel ij k vermindert.
In tijdsduur zijn dus de perioden zeer ongelijk. De tweede
periode wordt op verschillende manieren onderverdeeld. Orndat de term „middeleeuwen" nu eenmaal zeer ongelukkig is,
verdelen we de tweede periode het makkelijkst in een tijdvak
v66r en een na het optreden van Luther (1517).
I ntussen schrijdt de historie verder, en begint zich uitzicht
te openen op een derde periode : De Kerk onder de volkeren van
het Oosten. De voorbereiding is in voile gang.
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EERSTE PERIODE.
De Kerk onder de volkeren van de Grieks-Romeinse
Beschaving.

EERSTE ArDELING.
Tot aan het edict van Milaan.

HOOFDSTUK I.
De Cltristenvervolgingen, of de Kerk en het Romeinse Rijk
tot het edict van Milaan.
§

De vervolging in het algemeen.

Op het einde van de eerste eeuw, bij de dood
van de laatste der Apostelen, de H. Joannes,
was het Christendom verspreid in de meeste
landen om de Middellandse Zee en zelfs buiten het Romeinse
Rijk. Niet zó dat in alle steden reeds christen-gemeenten gevestigd waren; dit blijkt althans niet. Maar toch wel zó, dat het
Christendom algemeen bekend was, en dat de heidenen reeds
lang geleerd hadden, onderscheid te maken tussen Christenen
en Joden. In sommige streken waren de Christenen zeer talrijk,
zodat de heidense geschiedschrijver Tacitus reeds over de
jaren 64-68 kon spreken van een „ontzaglijke menigte", die
te Rome gemarteld werd, en Plinius, de stadhouder van Bithynie (in klein-Azie tegenover Constantinopel) , in 1'2, aan keizer
Trajanus berichtte, dat in zijn gewest het Christendom niet
alleen in de steden maar ook in de dorpen en op het platteland
talrijke aanhangers vond. En de aanhangers van het Christendom worden gevonden in alle standen. Het meest natuurlijk
onder het gewone yolk en de slaven, die nu eenmaal het talrijkste zijn, maar met name van Rome weten we, dat in de beroemde families der. Flavii, Claudii, Aurelii al heel spoedig
christenen gevonden werden.
Het kon niet uitblijven, dat het Christendom
Oorzaak der vervolvervolgd
werd. De strijd tussen „De stad
gingen.
Gods" en „De stad dezer wereld", die volgens
St. Augustinus de wereldgeschiedenis beheerst, moest wel zeer
sterk woeden om het beginnende Godsrijk. „De stad dezer
Versfireiding eind
re eeuw.
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wereld" maakte hier gebruik van het Romeinse wereldrijk,
dat godsdienstig en zedelijk maar al te zeer
Psychologische
geschikt
was, om tot werktuig te dienen. Gegrond.
durende de eerste eeuwen hebben allerlei gruwelverhalen over de Christenen de ronde gedaan. Uit Christelijke en heidense schrijvers blijkt, dat ze verteld werden op
straat en in de amphitheaters, maar ook in de salons der aristokraten, dat de caricatuur-tekenaars er hun stof aan ontleenden
evenals de philosophische bestrijders van het Christendom —
maar met niet minder kracht komen straks de apologeten, de
verdedigers van het Christendom, ertegen op.
De inhoud dier verhalen kunnen we als volgt samenvatten :
De Christenen zijn leerlingen van een Meester, die door de
Romeinse procurator P. Pilatus is ter dood gebracht, (men kon
dus hun staatsgevaarlijkheid veronderstellen ; zij aanbidden
de zon, het kruis, een ezelskop ; zij hebben altaar noch tempels,
noch beelden ; ze zijn goddeloos, heiligschenners, die weigeren
de goden te eren ; mensen in staat tot majesteitsschennis van de
goden en de keizers, vijanden van het gemene wel ; zij hadden
immers principiele bezwaren tegen de keizercultus, welke sedert
Augustus onder Oosterse invloed in het Romeinse Rijk was ingevoerd ; ze houden met onbuigzame halsstarrigheid vast aan
een nieuw, misdadig en verfoeilijk bijgeloof, dat vijandig aan de
staat een „religio illicita" was. Terwijl ze de gladiatoren-spelen
en het circus (de grote en wrede vermakelijkheden van het Romeinse yolk) vermijden, leiden ze een treurig en somber leven ;
ze onttrekken zich aan de militaire dienst en openbare ambten.
Overigens zijn ze een samenraapsel van de domste mensen, geworven onder de heffe des yolks en lichtgelovige vrouwen, een
lichtschuw ras, stom bij voile dag en babbelachtig in zijn schuilhoeken. Zij houden geheime bijeenkomsten, vooral 's nachts, die
alle vermoedens wettigen, en waar zij zich schuldig maken aan
kindermoord en bloedschande.
Waar een groot deel van de publieke opinie zó over de Christenen dacht, daar was de bodem bereid voor de vervolging.
Feitelijk zien we reeds in de Acten der Apostelen, hoeveel vervolging om de naam van Jezus geleden werd. Toch heeft de
Voorzienigheid eerst het Christendom de tijd gelaten, om wortel te schieten, eer de vervolging algemeen werd. Dat was vermoedelijk het geval in de laatste regeringsjaren van keizer
Nero (54-68), te beginnen in 64. Zeker woedde toen in Rome
een hevige vervolging.
2

Dit is de psychologische grond van de christenvervolging.
Of er nu een aparte wet geweest is, die het christen-zij n verbood,
daarover zij de geleerden het niet eens. Wel is het duidelijk,
dat in de eerste en tweede eeuw de Christenen vervolgd werden : het feit, dat iemand christen was, werd gestraft. I n het
begin van de derde eeuw daarentegen geldt de vervolging de
organisatie van de Christenen, de Kerk.
Sinds het begin der derde eeuw is de Kerk onder invloed
van een meer soepele houding van de Staat ten opzichte van
verenigingen in het bezit gekomen van vaste goederen, en vertoont zij zich tegenover de Staat als een organisatie, die strijdvaardig is en haar eisen kan stellen. Als zodanig beschouwt de
Staat Haar in het vervolg. Septimius Severus (1 93 2 I I ) vaardigt een edict uit tegen de christelijke propaganda. Er komt een
korte maar hevige vervolging in 202 en daarna een wapenstilstand van bijna een halve eeuw, die alleen onderbroken wordt
door een hervatting der vijandelijkheden onder Maximinus
Thrax (235-238), die zich voornamelijk tegen de bisschoppen
richtte. De grote vervolgingen in de tweede helft der derde
eeuw, die van Decius (249-251), Valerianus (253-26o), Aurelianus (270-275), Diocletianus (284-305) stellen zich ten
doel, de Christenen afvallig te maken. Feitelijk is echter het
aantal martelaren uit deze periode zeer groot. Het waren verdelgingsoorlogen. De keizers willen het Christendom vernietigen.
Tegenover de reeds opdringende barbaren wensen zij de eenheid van het Romeinse rijk op de grondslag van het heidendom
te handhaven. Het zijn verschrikkelijke oorlogen, waarin echter
de wapenen der strijdende partijen zeer verschillend zijn, en
echte vredestractaten maken er een eind aan : de Staat geeft
aan de Kerk de geconfiskeerde goederen terug en erkent stilzwijgend haar bestaansrecht. Het laatste van die vredestractaten
is het edict van Galerius in 3 I I , dat geleidelijk zijn toepassing
vindt in de verschillende delen van het Rijk. I n het edict van
Milaan, dat Constantijn in 3 i 3 uitvaardigde treedt de Staat in
samenwerking met de Kerk.
Na deze uiteenzetting is het duidelijk, waarom men in de
derde eeuw wel, in de eerste en de tweede eeuw niet, het aantal
der vervolgingen precies kan opgeven.
-
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§ 2. De vervolging in de eerste twee eeuwen.
,

De aanleiding tot de eerste grote vervolging
was de brand van Rome, die begon op 19 Juli
64 in de winkels om het Circus Maximus. Zes
dagen woedde het vuur, dat een ogenblik door het afbreken van
de huizen aan de voet van de Esquilinus tot staan gebracht
werd, maar dan opnieuw uitbreekt in de tuinen van Nero's
vriend Tigellinus, drie nieuwe dagen zijn vernieling voortzet
en niet ophoudt, eer tien van de veertien wijken der stad in as
lagen. Niemand twijfelde eraan, of Nero, die vanaf de toren
van Maecenas het schouwspel gadesloeg, en de ondergang van.
„Troje" bezong, was zelf de schuldige. Evenwel werd de aandacht van het yolk eerst afgeleid op de Joden, die winkels haden bij het Circus Maximus, en wier wijken bij de Porta Capena
en in Trastevere gespaard bleven. Maar de Joden vonden machtige bescherming bij Nero's concubien Poppaea Sabina, die
proseliete was, en anderen aan het hof, en zo werden anderen
voor de schuld van de keizer aansprakelijk gesteld.
De klassieke schrijver Tacitus verhaalt het
Getuigenis
verloop als volgt, sober en veelzeggend, zoals
Tacitus.
zijn schrij ftrant is : „Om de slechte geruchten,
die over hem in omloop waren, tegen to gaan, schoof Nero de
schuld op anderen, en hij pijnigde met uitgezochte folteringen
diegenen, die om hun misdaden gehaat waren, en die het yolk
Christenen noemde. Zij waren genoemd naar Christus, die
onder het keizerschap van Tiberius door de landvoogd Pontius
Pilatus ter dood gebracht was ; een ogenblik was toen dat verderfelijk bijgeloof onderdrukt, maar het brak weer uit, niet
alleen in Judea, de bakermat van dit euvel, maar ook in Rome,
waarheen van alle kanten samenstroomt en aanhang vindt, wat
wreed is en schaamteloos. Eerst werden dus de beroepsmatige
verklikkers inderhaast aan het werk gezet, en daarna werd
er op hun aanwijzing een ontzaglijke menigte overtuigd niet
op de beschuldiging van brandstichting, maar van haat aan het
menselijk geslacht. En bij de ondergang werd de smaad gevoegd, dat zij, bedekt met huiden van wilde dieren, omkwamen
door de tanden van honden, dat velen gekruisigd of verbrand,
anderen na zonsondergang bij wijze van toortsen in brand gestoken werden. Nero had voor dat schouwspel zijn tuinen afgestaan en gaf circusspelen, terwijl hij zelf in het kleed van
een wagenmenner zich onder het yolk bewoog of op zijn wagen
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stond. Er openbaarde zich dan ook medelijden, al was het dan
ook ten opzichte van dusdanigen, die men als schuldig en als
voorbeeldige-straf waardig beschouwde, omdat men begreep,
dat ze niet om het gemene wel maar om te voldoen aan de
wreedheid van een man afgeslacht werden". Tot zover Tacitus.
De vierde paus, Clemens Romanus, komt derGetuigenis Cle
ti
g jaar na de vervolging in zijn brief aan de
mens Romanus.
Corinthiers ook over de martelaren te spreken. En dan blijkt, dat christen-vrouwen in toneel-voorstellingen, waarin ze de rol van de dochters van Danaiis en van Dirce
moesten spelen, werkelij k vermoord werden. De vij ftig dochters
van Danaiis werden door Lynceus gedood, Dirce door de zonen
van Antiope aan de horens van een stier gebonden !
De meest illustere slachtoffers van deze eerH. H Petrus en
ste
grote christenvervolging waren de AposPau/us.
telvorsten Petrus en Paulus. Dat St. Petrus
te Rome vertoefd heeft, staat vast ; evenzeer dat hij daar de
marteldood gestorven is. Over de wijze van de marteling en het
jaar ervan zijn de getuigenissen niet zo sterk.
St. Paulus heeft na zijn eerste gevangenschap in het jaar 63
nog wel een grote missiereis gemaakt naar Spanje, Griekenland en Azie. Later is hij opnieuw een gevangene te Rome, en
wordt aldaar onthoofd. Geen wonder, dat het einde der Apostelvorsten in de hele Kerk bekend werd, en dat we uit de meest
verschillende delen der Kerk getuigenissen erover hebben !
-

Aan het schrikbewind van Nero kwam een einde in het jaar
68, toen de tiran vermoord werd. Daarmee luwde ook de
christen-vervolging, die echter nooit geheel stil stond en van
tijd tot tijd acuut werd. De uitvoering van de wet tegen het
christen-zijn wordt door keizerlij ke rescripten nader omschreven, maar ze blij ft bestaan.
Een van de meest beroemde martelaren is de
H. Ignatius v. AnH. Ignatius, bisschop van Antiochie
•
in Syrie,
tiochie%
Het gebeurde tijdens de regering van keizer
Traj anus (98—I 17) , dat deze bisschop te Antiochie veroordeeld
werd, om naar Rome gevoerd, en daar aan de wilde dieren
voorgeworpen te worden. Per schip werd hij overgebracht
langs de kusten van Klein-Azie, Macedonie en Griekenland. De tocht was een marteling : „Van Syrie tot Rome",
zo schrij ft hij, „strijd ik tegen wilde dieren, te land en ter zee,
dag en nacht, gebonden als ik ben aan tien luipaarden, een af-
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deling soldaten, die wanneer men goed voor hen is, nog erger
worden". Maar tevens was 't een triomftocht. De kerken van
de steden, waar hij langs trok, verdrongen zich om hem, vroegen zijn raad.
Van zijn kant schreef hij Naar brieven vol
Brieven.
van onderrichting. Daarvan zijn er zeven bewaard, vijf aan christengemeenten in Klein-Azie, een aan bisschop Polycarpus van Smyrna, en een aan de kerk Rome. Ze
bevatten vermaningen tot de kerkelijke eenheid en aansluiting
bij de bisschop, waarschuwingen tegen dwaalleer : men ziet er
de kerkelijke hierarchie volledig ontwikkeld met de paus aan
het hoof d, men hoort hem zijn geloof betuigen in de tegenwoordigheid van Christus in het H. Sacrament. De schoonste
is de brief aan de Romeinen, die vanuit Smyrna vooruit gezonden werd. Hier zien we niet de uitwendige martelingen
maar de zielsgesteltenis van de martelaar. I n dit roerend schrijven drukt St. I gnatius uit zijn hevig verlangen naar de marteldood, en staat boven alles uit zijn hartewens, om met Christus
verenigd te worden. Met grote vreugde gaat hij naar de Romeinse gemeente, die hij in de aanhef uitbundig prijst ; slechts
vreest hij, dat de liefde der Romeinen hem van de marteldood
zal terughouden, doordat ze vrijspraak voor hem verwerven.
Herhaaldelijk smeekt hij, dat ze hem toch zo'n vleselijke liefde
niet zullen bewijzen, Been ontijdige welwillendheid, want „ik
ben graan van Christus, en door de tanden der wilde dieren
worde ik gemalen, om zuiver brood van Christus bevonden te
worden, dat ze niets van mijn lichaam overlaten. Dan zal ik
waarlijk Christus' leerling zijn, wanneer de wereld zelfs mijn
lichaam niet meer ziet."
En naast dat hevig verlangen, die christelijke nederigheid,
waarmee hij die verheven zielsgesteltenis mistrouwt, de beslissende strijd vreest, en hun gebeden verzoekt voor zijn volharding : „Vraagt voor mij slechts in- en uitwendige kracht,
opdat ik niet alleen prate maar ook wille, niet alleen christen
genoemd maar ook bevonden worde." Daarbij die vaderlijke
bezorgdheid voor zijn verweesde kerk, die „alleen Jezus Christus als bisschop zal besturen en uwe liefde." Al die gevoelens,
uitgedrukt op natuurlijke wijze, zoals ze in de martelaar leefden, met herhalingen en in allereenvoudigste stiji, waar de
beeldspraak recht uit het gemoed komt, maken deze brief tot
een der schoonste monumenten uit de christelijke oudheid.
6

Terwijl de keizers door hun rescripten veelal
poogden de vervolging binnen zekere grenzen
te houden van rechtszekerheid, soms uit eigen mildere aard
voor vervolging weinig voelden, en in die goede gesteltenis
misschien versterkt werden door de verdedigingsgeschriften,
die christelijke schrijvers hun aanboden — kunnen de stadhouders in de provincies dikwijls niet tegenover de publieke
opinie stand houden. Het yolk, misleid door
ze aanleiding:
de verhalen, die over de christenen in omloop
volksoplofien.
waren, loopt te hoop en east de dood der christenen. Vooral onder de regering van Marcus Aurelius (161
18o)kwam dit veel voor ; en de magistraatpersonen zagen zich
dan gedwongen, om zelfs tegen de keizerlijke bevelen, die dergelij ke volksoplopen verboden in, de christenen te veroordelen.
Ook vroeger was dit reeds gebeurd. Zo onder de regering van
Antoninus Pius in 155 te Smyrna aan de Westkust van KleinAzie. Terwiji overigens de christenen zich zo veilig voelden, dat
Justinus (die later gemarteld werd) in zijn verdedigingsschrift
zich openlijk christen beleed en volkomen bekend maakte, eiste
in Smyrna het yolk de dood der christenen.
Bisschop was daar toen de H. Polycarpus, die
H. Polycarpus van
in
de hele kerk het grootste aanzien genoot.
Smyrna.
Hi' was een leerling van St. Jan de Evan
list, had de H. I gnatius op diens tocht naar Rome begroet en
een brief van hem ontvangen ; hij was nog in 154 in Rome geweest, om te spreken over de viering van het Paasfeest, en was
bij die gelegenheid op bijzondere wijze geeerd door de uitnodiging, om voor de Romeinse gemeente de Eucharistie te vieren.
Als nu te Smyrna op aanstoken van het yolk de christenen vervolgd worden, en het heldhaftig gedrag der martelaren het
yolk tot razernij brengt, weerklinkt de kreet : „Weg met de
goddelozen (degenen die de goden niet eren). Polycarpus worde opgespoord !" De proconsul, die later tegenover de heilige
zelf te kennen geeft, dat niet hij maar het yolk de macht in
handen heeft, verzet zich niet tegen die eis. Polycarpus verbergt
zich dan uit christelijke voorzichtigheid, omdat de ondervinding
in Smyrna-zelf in diezelfde dagen aangetoond had, dat men het
martelaarschap niet vermetel moet zoeken. Na enige dagen
wordt door het verraad van een dienaar zijn verblijf ontdekt.
Hij laat de vervolgers verversingen voorzetten en vraagt een
uur, om te bidden. I n het gebed, dat hij luid-op verrichtte, bedacht hij alien, die met hem in aanraking geweest waren, groOverige vervolgingen.
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ten en kleinen, aanzienlijken en eenvoudigen, en de hele kerk
over de wereld verspreid. Daarna werd hij op een ezel gezet en
naar de stad gevoerd naar het stadium. De proconsul nodigt hem
uit, om de Christus te verloochenen. „Zes en tachtig jaar aan
een stuk !", antwoordt de martelaar, „heb ik Hem gediend en
geen onrecht heeft Hij mij ooit aangedaan, en hoe zou ik dan
zonder liefde kunnen spreken over mijn Koning en de Bewerker
van mijn zaligheid ?" Tenslotte laat de proconsul door een
heraut in het stadium afkondigen : „Polycarpus heeft bekend,
dat hij christen is", waarop het yolk antwoordde :„ Deze is de
leraar van Azie en de vader der christenen, de omverwerper van
onze goden, die aan velen geleerd heeft, niet te offeren en de
goden niet te aanbidden". Ze eisen zijn dood door het vuur,
halen zelf het bout voor de brandstapel, waarbij de Joden zich
bijzonder onderscheidden. Als het vuur de martelaar niet deert,
wordt hij door de beul met het zwaard gedood.
I ntussen stonden de christenen gereed, om het lichaam van de
martelaar een eervolle begrafenis te bezorgen. „Maar enige
heidenen stuurden een afgevaardigde naar de proconsul, om te
vragen, dat hij het lichaam niet zou afstaan, opdat niet de
christenen, zo zeiden zij, Christus verlaten en deze gaan vereren.
En dit zeiden ze op aanstoken van de Joden, die ook zorgvuldig
hadden staan toekij ken, toen de onzen het lichaam van de brandstapel poogden weg te halen : de dwazen, die niet begrepen, dat
wij Christus nooit kunnen verlaten, die voor de zaligheid van
alien, zovelen als er uit het menselijk geslacht gered zullen
worden, de dood geleden heeft, en een andere gaan vereren.
Want hem aanbidden we als de Zoon Gods, maar de martelaren
bewijzen we terecht onze liefdevolle verering
le Getui g enis
als de leerlingen en navolgers des Heren, om
Heiligenverering.
de grote liefde, die zij voor hun Koning en
Meester toonden. Wij verlangen dan ook vurig, dat wij hun
deelgenoten en medeleerlingen mogen worden." Aan het verzoek gaf de proconsul gehoor. Het lichaam werd verbrand, en
de christenen konden slechts het gebeente bijzetten op een
plaats, waar zij zich voornamen, jaarlijks de gedachtenis van
de roemrijke martelaar te vieren.
Behalve door dergelijke volksbewegingen waren de christenen steeds onveilig, omdat hun
persoonlijke vijanden, wanneer ze maar overtuigd waren van de standvastigheid hunner slachtoffers, al-

2e A anleiding dersoonlijks wraakzucht.
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tijd en overal door een aanklacht van christen-zijn de wet tegen
hen in werking konden brengen. Ze konden dat echter alleen
doen, wanneer ze niet hoefden te vrezen, dat de betrokken
christen door aan de goden te offeren hun beschuldiging te
schande zou maken, en hen-zelf zou brandmerken als lasteraars.
Want met name keizer Hadrianus had omstreeks 125 zeer
strenge straffen bepaald tegen dergelijke lasteraars. I ndien ze
dus maar te doen hadden met vurige christenen, konden de
heidenen op deze wijze hun persoonlijke wraak botvieren.
Een treffend voorbeeld daarvan verhaalt de bovengenoemde
Justinus in zijn tweede verdedigingsschrift. I n Rome had een
vrouw, die vroeger met haar man in grote uitspatting geleefd
had, zich bekeerd tot het christendom en lang vergeefs haar
best gedaan, om haar man te bekeren ; daar hij hoe langer hoe
misdadiger werd, samen-leven met hem zonder zonde niet mogelijk was, en hij in Alexandria nog erger dingen deed, scheidde
zij zich van hem. Nu klaagde haar echtgenoot haar aan als
christin : het proces werd een tijd uitgesteld, omdat de vrouw
een keizerlijk rescript verkreeg, dat zij eerst de zaken van haar
vermogen en haar huishouden in orde mocht brengen. De man,
die op wraak zon en niet zo lang wilde wachten, klaagde toen
ook aan een zekere Ptolomeus, die zijn vrouw in het christelijk
geloof onderricht had. Deze werd, alleen op de bekentenis, dat
hij christen was, door de stadsprefect Q. Lollius Urbicus na
een harde gevangenschap ter dood veroordeeld. Toen men hem
wegvoerde, deed een ander christen, Lucius, de prefect verwijten, omdat hij een man deed terecht stellen, tegen wie Been
misdaad bewezen was ; ook hij werd, nadat hij zich op de vraag
van Urbicus als christen had bekend gemaakt, terecht gesteld.
Zo ook een derde. De wraaklust van die ene heiden maakte hier
dus minstens drie slachtoffers. Trouwens Justinus-zelf geeft te
kennen, dat hij binnenkort wel zal aangeklaagd warden door
een wijsgeer, Crescens, die hij van onwetendheid overtuigd had.
Of dit inderdaad gebeurd is, weten we niet : wel, dat Justinus
feitelijk als martelaar stierf.
Over afvalligen onder de christenen hebben
we in deze tijd weinig uitvoerige mededelingen. Het christen-worden was dan ook in die onveilige toestand
zo gevaarlijk, dat we wel kunnen aannemen, dat alleen de zeer
ernstigen daartoe overgingen, ofschoon, waar betrekkelijke veiligheid was, zoals in Bithynie in de dagen v66r Plinius, de
Afvalligen.
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Jongere, ook afvalligen .vermeld worden. Een bericht over afvalligen hebben we uit Lyon, waar in het i 7e jaar van keizer
Marcus Aurelius (16i-18o) een hevige vervolging woedde.
De standvastigheid der andere christenen en hun liefderijke
tegemoetkomingen maakten daar echter, dat menig afgevallene
weer terugkeerde. Een brief, door de gemeente van Lyon geschreven aan die van Azie en Phrygie, meldt daarover. Merkwaardig is ook wat op het eind van die brief
Getui genis: Geloo f
aan verrijzenis van
vermeld wordt. De lichamen der martelaren
het lichaam.
wierpen de heidenen voor de honden, en ze
hielden streng de wacht, dat de christenen de relieken niet
wegnamen. Zij konden die dan ook op generlei wijze bemachtigen. Na enige dagen verbrandden de heidenen, wat nog over
was, en wierpen de as in de Rhone, „alsof zij daardoor God
konden overwinnen en de martelaren de opstanding ontnemen ;
opdat, zoals ze zelf zeiden, hun zelfs de hoop op de verrijzenis
niet blijven zou ; want in de hoop daarop brengen ze hier een
nieuwe en vreemde godsdienst, achten zij de zwaarste folteringen voor niets, en gaan ze gaarne en blij de de dood in. Nu
zullen we zien, of ze zullen verrijzen, en of hun God bij machte
is on' hen aan onze handen te ontrukken."
§ 3. V ervolgingen in de derde eeuw.
Sinds de derde eeuw is de wetgeving tegen het christendom
anders geworden. Het christendom is in aantal volgelingen
zo sterk vooruitgegaan, dat het een macht wordt in de Staat.
,,We zijn pas van gisteren", zegt Tertullianus met trots, „en
al het uwe is vol van ons : uw steden, uw huizen, uw burchten,
uw gemeenten, uw vergaderingen, de legerplaatsen zelfs en
de ambten daarin, uw paleizen, de senaat, de rechtshoven ; alleen de tempels hebben we u gelaten . . . . Wat zouden we u
kunnen bestrij den en wat zijn we daartoe geschikt, al hebben
we ook geen gelijke wapenmacht, wij, die zo willig ons laten
martelen, indien het met onze godsdienst niet meer overeenkwam gedood te worden, dan te doden." Zelfs in de wetenschappelijke wereld is de invloed der christenen groot : de leerstoel van Clemens van Alexandria trekt hoorders uit de hele
wereld, en Origenes wordt geconsulteerd door stadhouders in
de provincies, zelfs door keizerinnen. De Kerk weet partij te
trekken van iedere stroming in die zo roerige tijd, waarin geen
vaste opvolging meer bestaat van navier op Flavier, en ge20

adopteerde Antonini, maar soldatenoproeren of paleisintrigues
allerlei mensen tot het keizerschap brengen : zij weet zich te
midden van de wisselvallige politiek, die nu gunstig is, dan
vervolgt, de plaats te verwerven, die de apologeten van de
tweede eeuw reeds voor Haar opeisten ; een plaats niet als voor
een vreemdeling of veroveraar, maar als voor een helpende
macht, waarborg en een van de wezenlijke bestanddelen der
bedreigde beschaving.
De Kerk is niet meer de quantite negligeable,
Doel, vervolgingen
waarvan de aanhangers gestraft worden : de
verhouding tot de Kerk wordt een voornaam
punt in de politiek der opeenvolgende keizers. Als de Staat
in de derde eeuw de gelovigen vervolgt, doet hij het niet als
misdadiger, zoals vroeger, maar als tegenstander. Hij wil niet
straffen, maar onderwerpen. In 112 had Plinius aan Traj anus
gevraagd : „Wat moet ik straffen of vervolgen in de christenen?", in 251 zegt Martianus tot de belijder Acacius : „Ik ben
niet hier, om te straffen, maar om te dwingen." In de tweede
eeuw was het offer aan de goden en het weigeren ervan bewijsmiddel, in de derde eeuw is ieder afzweren van een christen een
overwinning van het heidendom.
De vervolgingen, die er in de derde eeuw geweest zij n, werden boven genoemd. De vervolging, die Septimius Severus in
202 begon, richtte zich voornamelijk tegen nieuw-bekeerden
en degenen, die hen tot het geloof gebracht hadden. Hij wilde
de voortgang van het christendom stuiten, nadat het uitroeien
ervan onmogelijk gebleken was. De meest beroemde martelaren
uit deze vervolging zij n die uit Carthago. Het waren catechumenen of doopleerlingen, die dus onder het keizerlijk decreet
vielen. I n de gevangenis hebben enigen van hen zelf aantekeningen gemaakt, die door de schrijver van hun Passio, waarschij nlij k Tertullianus, werden gebruikt.
Het waren twee vrouwen, Felicitas, een slavin,
H. H. Felicitas en
en Perpetua, een gehuwde aanzienlijke jonge
Perpetua.
dame, wier namen ook in de Canon der H.
Mis genoemd worden, en een viertal mannen. Sommigen van
hen waren pas tot de Kerk gekomen en werden bij het uitbreken der vervolging inderhaast gedoopt. Daarom vinden we
ook in hun aantekeningen enige bijzonderheden, die er op wij7en, dat ze in de waarheden des geloofs nog niet volkomen
onderricht waren, en nog heidense voorstellingen hadden. Perpetua, die onder de pasgedoopten behoorde, bracht in de ge30 MUM
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vangenis haar kindje mede, dat zij zelf voedde. Behalve haar
vader was haar hele familie christen. Die vader bezocht haar
in de kerker, om haar tot afval te bewegen, hij smeekte, dat
zij toch medelijden zou hebben met zijn grijze haren, met haar
broeders, haar moeder, haar kind; hij kuste haar handen, en
wierp zich voor haar neer — en zij had medelijden met vaders
grijze haren, maar overwon die zwaarste van alle bekoringen.
Tijdens het verhoor voor de procurator, waarVerhoor voor
bij Perpetua stond op een verhoging, verscheen
procurator.
haar vader weer met haar kind, en hij smeekte
haar : „Heb medelijden met uw kind". En Hilarianus, de procurator, zeide : „Heb medelijden met de ouderdom uws vaders,
heb medelijden met de jeugd van uw kind, offer voor het welzijn der keizers". En ik antwoordde : „Dat doe ik niet". Hilarianus vraagt : „Zijt gij Christin?" en ik antwoord : „Ik ben.
christin." En terwiji mijn vader daar stond, om mij naar omlaag te halen (wanneer ze n.l. haar geloof verloochend zou
hebben), beval Hilarianus hem naar beneden te jagen, en hij
werd geslagen met een stok. En dat ging mij aan het hart alsof
ik zelve geslagen werd : zo had ik medelijden met de ellende
van zijn ouderdom. Daarna werd van ons alien bekend gemaakt,
dat wij christenen waren, en werden wij veroordeeld tot de
wilde dieren, en met blijdschap gaan wij naar de kerker. Omdat nu mijn kind gewoon was de borst te krijgen en bij mij in
de kerker te zijn, stuurde ik terstond de diaken Pomponius
naar mijn vader, om het kind te halen : maar mijn vader wilde
het niet afstaan, en door een beschikking Gods toonde het geen
verlangen meer naar de borst ; noch ook volgde bij mij een
ontsteking, opdat ik niet zou verkwijnen door onrust over het
kind of door pijn in de borsten."
Niet minder heldhaftig was het gedrag van Felicitas. Deze
was zwanger bij haar gevangenneming, en daar het gebruikelijk was, dat zwangere vrouwen niet gedood werden voor haar
verlossing, vreesde zij na het vonnis, dat zij niet met de andere
martelaren, maar later met de boosdoeners zou terecht gesteld
worden. Ook haar medemartelaren waren diep bedroefd, dat
zij een zo goede gezellin moesten achterlaten. „ Met gemeenschappelijke aandrang baden zij tot God drie dagen voor het
schouwspel. En nauwelijks hadden zij hun gebed voleindigd,
of Felicitas werd door de weeen overvallen. En toen zij zuchtte
in de natuurlijke moeilijkheid van deze geboorte na de achtste
maand, zeide een van de deurwachters haar : „Nu zucht gij
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reeds zo, wat zult ge dan wel doen als ge voor de wilde dieren
geworpen zijt?" En zij antwoordde : „Nu lijd ik zelf, wat ik
lijd, maar daar zal een ander in mij zijn, die voor mij zal
lijden, omdat ik voor hem zal lijden." Zo baarde zij een dochtertje, dat een van de zusteren zich als kind aannam."
I ntussen werden Perpetua en Saturnus bevoorrecht en getroost met visioenen over de toekomstige heerlijkheid, de triomf
in de strijd, het lot der afgestorvenen. Op „de dag der victorie"
worden de martelaren naar het amfitheater gebracht en de
beide vrouwen voorgeworpen aan een wilde koe, die haar op
de horens nam en in de lucht slingerde. Als Perpetua op de
grond terugvalt, is haar eerste zorg haar kleed te ordenen,
omdat zij bezorgd was voor de eerbaarheid, en heur haar, opdat zij niet met loshangend haar zou schij nen te treuren in dat
glorie-uur. Toen bleek, hoezeer Felicitas waarheid gesproken
had, want als zij is weggeleid, om met het zwaard te worden
afgemaakt, vraagt Perpetua, wanneer nu de wilde koe zal
komen. Op dergelijke wijze worden de andere martelaren gedood.
De lange vrede, die volgde na de dood van
Vervolgingen onder Maximinus
werd alleen onderSeptimius Severus (2r
Thrax.
broken door een korte vervolging onder Maximus Thrax (235-238). Dat deze keizer de christen vijandig
was, is te verklaren uit reactie tegen de gunstige gezindheid
van zijn voorganger, die hij vermoord had. Om het christendom
te meer te treffen, richtte hij zich voornarnelijk tegen de bisschoppen en de christen-leraars. De Paus,
Doel.
Pontianus, werd naar Sardinie gedeporteerd,
wat gelijk stond met een langzame dood ; zijn opvolger Anteros
regeerde slechts ruim een maand, en werd waarschijnlijk gemarteld. Hier en daar was de vervolging heftig, maar ze was
niet algemeen, en nam vrijwel een einde, toen Maximinus door
zijn soldaten vermoord werd.
De rust was voor de uitbreiding en uitbouw der Kerk uiteraard zeer gunstig, maar had het nadeel, dat niet meer, zoals
vroeger, alleen de zeer ernstigen tot het Christendom kwamen.
De veiligheid was oorzaak, dat de overgang maar te dikwijls
lichtvaardig plaats greep. Maar het aantal christenen groeide
zonder ophouden en het was duidelijk, dat de aloude verbinding
tussen de Romeinse Staat en de heidense godsdienst stond verbroken te worden. Deze overweging, gevoegd bij de natuurlijke
reactie tegen de politiek van zijn voorganger Philippus Arabs,
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die hij in de strijd overwonnen had, en die de Christenen gunstig gezind was geweest, maakte keizer Decius
V ervolging onder
(248 251) tot een der grootste vervolgers.
Deeius.
Deze keizer is een anachronistisch vertegenwoordiger van de oud-Romeinse geest, die in aanbidding ligt
voor de „godheid Rome", die de nieuwe tijd niet begrijpt, en
die zijn politiek laat leiden door het oud-Romeinse beginsel :
odisse quem laesisti : wie gij u tot vijand gemaakt hebt, moet ge
ten dode toe vervolgen.
Op het einde van het jaar 249 verscheen dan
Edict.
ook een edict, waarvan de inhoud waarschijnlijk hier op neerkomt : i ) binnen een bepaalde tijd moeten alle
christenen voor de plaatselij ke beambten verschij nen, om te
offeren; 2) wie te voren uit zijn woonplaats vlucht, die treft
verlies van zijn goederen en verbod van terugkeer onder doodstraf ; 3) wie zich niet vrijwillig aanmeldt, die moet worden
opgespoord, ondervraagd en gefolterd ; 4) beambten, die zich
nalatig tonen, worden met zware straffen bedreigd ; 5) bisschoppen worden zonder meer ter dood veroordeeld. De namen
dergenen, die geofferd hadden, werden officieel genoteerd.
Het doel wordt aangegeven in de eerste beDoel.
paling : Men wil niet alle christenen doden,
wat trouwens onmogelijk zou geweest zijn, maar hen dwingen
tot afval. Alle middelen zijn daartoe goed :
Middelen.
wanneer men ze successievelijk gebruikt,
heeft men kans, er een te vinden, dat slaagt. Het geduld van
een christen uitputten door hem maanden lang in de gevangenis te vergeten; hem op de pijnbank te leggen, daarna zijn gewonde ledematen verzorgen, om nog lang een Leven te onderhouden, dat hij kan redden door aan de goden te offeren; hem,
na de pijniging zonder succes, brengen in verleiding tot ontucht ; zelfs de kinderen of nemen, om die heidens op te voeden,
dat waren de middelen. De rechters zijn blij, wanneer ze over
een christen zegepralen ; ze willen geen martelaren maken
maar apostaten.
De vervolging werd terstond algemeen. Een der eerste
slachtoffers was paus Fabianus, en het bleek veertien maanden
onmogelijk, de H. Stoel opnieuw te bezetten. Uit alle streken
zijn er berichten over martelaars, het meest uit Carthago, waar
St. Cyprianus zijn brieven schreef. „Het is waarschijnlijk", aldus Paul Allard, „dat de hele bevolking uitgenodigd werd om
voor het heil van het rijk te offeren, om deel te nemen aan een
-
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plechtige „supplicatio". De plaats van samenkomst was het
Capitool. Carthago en verschillende steden van Afrika hadden,
zoals alle steden, die de naam van Romeinse kolonies droegen,
een tempel van die naam, toegewijd aan Jupiter, Juno en Minerva, en die gewoonlijk gelegen was op een het forum beheersende hoogte. Te Carthago verhief de tempel zich op de
heuvel Byrsa, die grote gelijkenis toonde met de mons Capitolinus te Rome, en die, de zee beheersend, oprees als een natuurlijke acropolis, die geen versterking door mensenhand
nodig had, om onneembaar te zij n. Daar beneden spreidde het
forum, onder Antoninus Pius verbrand en toen hersteld, al de
luister ten toon van zijn gebouwen en zuilengangen, prijkend
in al de frisheid van nieuwe bouwwerken. I edere ochtend, zolang de termijn duurde, werd op de heuvel het heilige vuur der
offeranden ontstoken. De rijken brachten geiten of schapen
of runderen aan. De armen stelden zich tevreden met wierook
op het altaar te strooien. Allen dragen op het hoofd een sluier
en een kroon en spreken een formule uit, waarmee ze de Christus verwensen. In de namiddag deelden degenen, die aldus geofferd hadden, nog op een andere wijze in het offer : hetzij in
de grote zalen, die met de keukens in de bijgebouwen van de
tempel lagen, hetzij in de voorhallen, die hem omringden, of
op het terras, dat zich ervoor uitstrekte, waren tafels opgeslagen, waarop het vlees gestapeld was van de geofferde dieren.
De plengingsbeker ging van hand tot hand. Na deze heidense
communie was de heiligschennis volbracht : men had het vlees,
aan de duivels gewijd, gegeten, misschien de eucharistische
gebruiken geparodieerd : van het christen-zijn was niets meer
over".
Uit Egypte wordt een voorval vermeld, waaruit tevens blijkt
de felle afkeer van de Egyptische boer, die de Romeinse heerschappij, in tegenstelling met de andere onderworpen volken,
als overheersing bleef voelen. Dionysius n.l., de bisschop van
Alexandria, verhaalt zijn eigen lotgevallen. Hij werd gezocht,
overal, behalve in zijn huis, waar hij rustig de vervolgers afwachtte. Op de vierde dag, op ingeving van God, besloot hij
te vluchten met de zijnen, viel in handen van soldaten, die hem
naar een dorp brachten en daar opsloten. Een christen, Timotheus, vindt het huis van de bisschop ledig, hoort van zijn gevangenneming en vlucht radeloos de stad uit. Bij het uitgaan
ontmoet hij een boer, die juist op weg was naar een bruiloft.
Die vertelt hij, dat soldaten Dionysius hebben meegevoerd. De
2
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Boer vertelt het op de bruiloft, en daar gaat de hele partij de
soldaten een poets bakken. Ze komen aan het huis, de soldaten
vluchten, de martelaren begrijpen eerst niet, wat er gebeurt,
denken met rovers te doen te hebben. Eindelijk doen ze het hun,
wel wat hardhandig, begrijpen, door hen het huis uit te dragen
en in vrijheid te stellen ! Zo ontkwam de bisschop aan de dood
en bestuurde zijn kerk nog tot 264 of 265, terwij 1 zijn invloed
ook daarbuiten zegenrijk was.
Waren er over de hele wereld talrijke marteAf valli en..
laren, uit zogoed als alle kerken hebben we
ook berichten over vele afvalligen. De lange rust had menigeen
te makkelijk in de kerk gevoerd, had de goede geest doen verslappen, en de vervolging was heftiger dan ooit tevoren : klein
en groot, zwak en sterk werd aangetast. Daarenboven kwam de
vervolging onverwachts, de kerk was niet voorbereid : in de
latere vervolging zijn er dan ook veel minder afvalligen. Echter
had de afval niet steeds onder dezelfde omstandigheden plaats,
de zwaarte van de schuld varieert sterk. Er waren er, die geheel
uit eigen beweging gingen offeren of zich in de lijsten der offeraars lieten inschrijven, anderen bezweken voor de folteringen en werden, minder sterk dan Perpetua, door de hunnen
half gedwongen. De afvalligen werden onderscheiden in sacrificati, die werkelijk geofferd hadden aan
4 Soorten van lapsi.
de goden ; thurificati, die alleen wierook voor
hen gebrand hadden ; libellatici, die zelf gingen halen of door
hun vrienden zich lieten bezorgen een libellus, een bewijs, dat
zij geofferd hadden, zonder dat zij het feitelijk deden ; en acta
f acientes, die hun naam in de registers der offeraars lieten opnemen. Over het weer opnemen van die afvalligen in de gemeenschap der kerk ontstond, vooral te Rome en te Carthago,
een hevige strijd, waarover later zal gesproken worden.
Toen Decius, de oorlog tegen de Gothen, waarRust.
in hid ook sneuvelde, begon werd de vervolging,
zonder geheel op te houden, minder. Gallus, die door het benauwde leger van Decius tot keizer was uitgeroepen, en met de
Gothen op niet-eervolle voorwaarden vrede gesloten had, kon
er voorlopig niet aan denken, de vervolging voort te zetten.
Plotseling breekt de pest uit, hevig en vresePest.
lijk, het rid ontvolkend. Tegenover de harteloosheid der heidenen steekt de naastenliefde der christenen
lichtend af. Zij werd opgewekt door mannen als Cyprianus van
Carthago en Dionysius van Alexandria, van wie de eerste ook
26

in een apart werkje „Over de sterfte" zijn kudde moed insprak.
Terwiji nu van de ene kant dit voorbeeld de heidenen aantrok,
en deze beoefening der naastenliefde de christenen staalde voor
de aanstaande vervolging, was van de andere kant het bijgelovige yolk er weer terstond bij, om in deze algemene ramp te
zoeken naar zoenoffers. Te Carthago wordt geroepen : „Cyprianus voor de leeuw !", en te Rome schrij ft de keizer algemene
plechtige offers uit, teneinde de pest te beVery olgi n g on der
zweren,
het een aanleiding werd, om het no
Gallus.
bestaande edict van Decius opnieuw in werking te stellen. Paus Cornelis wordt verbannen naar Centumcella (Civita Vecchia) en stierf daar (253), zijn opvolger
Lucius treft hetzelfde lot, maar hij keert terug onder Valerianus en sterft zijn natuurlijke dood (254). I n Egypte en Afrika
is de vervolging hevig, maar van korte duur, omdat Gallus
gedood en Valerianus keizer wordt.
De nieuwe keizer was ook weer in het begin
Onder Valerianus.
de christenengunstig gezind, maar de begeerlijkheid naar de goederen der christenen begon al spoedig
ongunstig te werken. Terwiji n.l. de schatkist berooid was,
waren de christenen in staat, om grote uitdelingen te houden
onder de armen en behoeftigen; de kerk van Rome ondersteunde
de christenen door het hele rijk, behalve haar eigen 15oo armen;
Cyprianus zond Too.000 sestertiEn naar Numidie, om christenslaven vrij te kopen e.d. Daar kwam bij de invloed van de Egyptische tovenaar, de veldheer Macrianus, die het mislukken van
zijn magische kunsten aan de christenen weet. Zo verscheen in
257 een edict, dat aan de christenen : i ) het
le Edict.
houden van bijeenkomsten, 2) het bezoeken
der begraafplaatsen verbiedt, en 3) gebiedt, dat alle bisschoppen, priesters en diakens uit hun gemeenten verwijderd moeten
worden. Dit edict is blijkbaar gericht tegen de corporatie der
christenen, het zoekt geen slachtoffers, zelfs geen apostaten te
maken, als de corporatie als zodanig maar ophoudt te bestaan.
Het beslag op de begraafplaatsen was in de vervolging nog niet
voorgekomen.
De beide beroemde bisschoppen Cyprianus en Dionysius
werden onmiddellijk verbannen. Toen Cyprianus voor de proconsul gebracht werd, vroeg deze hem naar het verblijf der
priesters. „Gij hebt", sprak Cyprianus, „goed en wijselijk het
aanbrengen door uw wetten verboden. Daarom kan ik hen niet
verraden. Gij zult hen in hun steden vinden". De proconsul
2
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antwoordde : „I k zal ze vinden". En hij vond ze : bisschoppen,
priesters, diakens, leken, schuldig aan het overtreden van het
verbod van bijeenkomsten. En, inplaats van hen te doden, past
hij toe de straf, die nog erger is : hij zendt hen naar de gouden zilvermijnen, een langzame gruwelijke
Chris tenen in
dood ! Uit de brieven van Cyp rianus kennen
mijnen
we hun vreselijk lot : de veroordeelden waren
aan het meest harde regime onderworpen; gebrandmerkt op
het voorhoofd, met ijzeren ketenen aan de voeten, het hoofdhaar
half afgeschoren, moesten die belijders van alle rang, sexe, en
leeftijd in de duisternis werken in een verpeste lucht en in gezelschap van het uitschot der slavenmaatschappij ; nauwelijks
werden ze gevoed, niet beschut tegen de koude in de souterreinen
door hun lompen, geen bedden, zelfs geen matrassen, geen Baden, en wat het ergste was : verstoken van de troostmiddelen van
de godsdienst. „Wat zal deze vunzigheid, verachtelijk en vies
in het oog der heidenen, met een glorie beloond worden", schrij ft
de bisschop, en de antwoorden der martelaren spreken van hun
vast vertrouwen daarop.
I n dezelfde tijd plaatst men wel het martyH. Tarcisius.
rium van Tarcisius, die we kennen uit het opschrift, dat Paus Damasus later op zijn graf aanbracht :
Tarcisium sanctum Christi sacramenta gerentem
Cum malesana manus premeret vulgare profanis
I pse animam potius voluit dimittere caesus
Prodere quam canibus rabidis coelestia membra.
„Toen een tierende troep de heilige Tarcisius preste om de
geheimen van Christus, die hij droeg, over te leveren aan de
niet-ingewijden, wilde hij liever geslagen worden en het leven
laten, dan aan die razende honden de hemelse ledematen over
te leveren".
Niet lang duurde het, of aan de vervolging
2e Edict.
werd nieuwe scherpte gegeven door een tweede
edict van keizer Valerianus, dat bepaalde, dat r ) de bisschoppen, priesters en diakens onmiddellijk, zonder verder onderzoek, moesten worden terecht-gesteld ; 2) de senatoren en aanzienlij ken en de Romeinse ridders met verlies van hun waardigheid van hun goederen zouden beroofd worden, dus zonder
dat hun gelegenheid tot afval gegeven werd ; 3) dat diezelfden,
als ze na de confiscatie van hun goederen nog in het Christendom volhardden, zouden onthoofd worden ; 4) de aanzienlijke
vrouwen na confiscatie harer goederen zouden verbannen wor.
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den ; 5) degenen, die als slaven of vrijgelatenen behoorden tot
het keizerlijk huis, en die vroeger of nu hun christen-zijn beleden hadden, van hun goederen beroofd en als ketting-slaven
op de keizerlijke bezittingen zouden te werk gesteld worden.
Op deze bepalingen verkreeg de keizer de toestemming van de
senaat. Het bekleden van ambten, dat de christenen gewoonlijk
wegens het daaraan verbonden deelnemen aan afgoderij onmogelijk was, echter onder verdraagzame keizers feitelijk kon
plaats hebben, wordt nu door de heidense overheid onmogelijk
gemaakt.
Het eerste en meest illustere slachtoffer van
Paus Sixtus.
deze verscherpte vervolging was de H. Paus
Sixtus I I (257-258). Onmiddellijk na het uitvaardigen van
het edict werd hij opgespoord en gevonden in de catacombe van
Praetextatus, die in deze tijd nog wel particulier eigendom was.
Het was de 6e Augustus, dat hij gevat werd, terwijl hij vanaf
zijn zetel de gelovigen toesprak. Met zijn diakens voor de prefect gebracht, werd hij veroordeeld, om op de plaats van zijn
„misdaad" onthalsd te worden. Op de terugweg naar de catacombe valt volgens het verhaal van St. Ambrosius, de ontmoeting tussen Sixtus en de eerste diaken Laurentius met de diaboog, waarvan het Brevier spreekt. Met vier diakens wordt hij
gedood in de catacombe, daar voorlopig bijgezet en na de vervolging overgebracht naar de catacombe van Callixtus. De
Diaken Laurentius, die het beheer had over
H. Laurentius.
de goederen, wordt eerst drie dagen later terechtgesteld. Men hoopte volgens het verhaal van hem aanwijzingen over de goederen, waarom het immers mede te doen was,
te krijgen. Maar de leviet had gezorgd, dat de hadden der
armen de bezittingen der Kerk reeds veilig naar de hemelse
schatkamers hadden overgebracht. I n gruwelijke foltering op
een gloeiende rooster, terwijl hij de moed vindt, om zijn beulen
te bespotten, geeft hij de geest. Laurentius bleef een der meest
geliefde heiligen der Romeinse Kerk ; de pauselijke huiskapel
in het Lateraans paleis werd hem toegewijd, en dagelijks bidt
de priester na de H. Mis : „Geef, bidden wij Heer, dat wij de
vlammen onzer ondeugden uitblussen, Gij, die aan Laurentius
gegeven hebt de brand, die hem folterde, te overwinnen". Zijn
kerk buiten de muren is een van de merkwaardigste van Rome.
Wederom hebben we uit alle delen der Kerk
H. Cyprianus.
berichten over martelaren. Uit Afrika uitvoerige berichten over de dood van de H. Cyprianus. Had hij
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zich eerst een tijd schuil gehouden, teneinde zijn bloedgetuigenis te geven niet in een onbekende plaats, maar in Carthago
zelf — nauwelijks is de proconsul in de stad teruggekeerd, of
de bisschop verlaat zijn schuilplaats, wordt gegrepen, en een
nacht bewaard in het huis van een der lieden, die hem arresteerden. Voor dat huis verzamelt zich een grote menigte christenen, die de nacht wakend doorbrengen, maar in zijn vaderlij ke bezorgdheid beveelt de bisschop, dat de jonge meisjes naar
huis zullen gaan. De volgende morgen vergezellen alien hem,
als hij naar de proconsul geleid wordt op diens landgoed. Na
de ondervraging leest deze het vonnis af : „Wij bevelen, dat
Thascius Cyprianus met het zwaard gedood worde". „God zij
dank", antwoordt de martelaar. Onmiddellijk gaat men over
tot de uitvoering van het vonnis in dezelfde villa. Een grote
drom christenen vergezelt hem, velen klimmen in de bomen, om
beter te kunnen zien. Cyprianus knielde neer, deed zijn mantel
af en bad met het gezicht op de grond. Toen trok hij zijn opperkleed uit, in zijn linnen onderkleed wachtte hij de komst van de
beul. Bij diens komst beval hij, edelmoedig tot het einde, dat
hem vijf en twintig goudstukken zouden gegeven worden.
Rondom de martelaar spreidden de gelovigen doeken uit, om
zijn bloed op te vangen. Cyprianus blinddoekte zichzelf ; een
priester en een sub-diaken bonden zijn handen. Zo werd hij onthoofd. Zijn lichaam werd 's avonds door de christenen in processie met licht en zang begraven, niet op het eigen kerkhof, dat
gesloten was, maar op de begraafplaats van de Romeinse procurator Macrobius Candidus. Wat een vastberaden kalmte heeft
deze martelaar getoond ! Wat een liefde zich verworven bij zijn
kudde ! Wat een indruk blijkbaar gemaakt, ook op de heidenen,
daar de proconsul Galerius Maximus hem met tegenzin veroordeelde, het yolk zijn begrafenis niet verstoorde !
Keizer Valerianus, die in zijn laatste levensjaren aan alle
kanten de rijksgrenzen te verdedigen had tegen de aanstormende barbaren, werd gevangen genomen door de Perzen ; zijn
zoon Gallienus (26o-268) maakte aan de vervolging een einde
en gaf door het eerste tolerantie-edict, aan de
Tolerantie-Edict
bisschoppen
gericht, aan de christenen de geGallienus.
confiskeerde cultus- en begraafplaatsen terug ;
de ballingen mochten terugkeren, de Christenen mochten bijeenkomsten houden, en waarschijnlijk werden ook gerestitueerd
de goederen, die van particulieren geconfiskeerd waren. Of30

schoon de gunstige gezindheid van Gallienus geen stand hield,
heeft hij door zijn ontijdige dood weinig kwaad kunnen doen.
Even later vinden we een merkwaardig bewijs, dat de keizer
van de organistatie der christelijke Kerk uitstekend op de
hoogte was. Er was n.l. een schisma in de Kerk van Antiochie
(Syria), waar twee bisschoppen elkaar bestreden, Paulus van
Samosata, die was afgezet, maar de kerkelijke goederen in zijn
bezit hield met de hulp van koningin Zenobia van Palmyra, en
Domnus. Toen nu keizer Aurelianus in 272 Zenobia verslagen
had, wendde zich Domnus tot hem ; en de keizer besliste, dat
het bisschopshuis toekwam aan hem, die met de bisschoppen van
Italie en van Rome gemeenschap hield.

§ 4. V ervolging van Diocletiaan en Kerkvrede.

Betrekkelijke rust was er voor de kerk onder
de volgende keizers tot aan Diocletianus (284
—305). Van die gunstige omstandigheden profiteerden de
bisschoppen, om de christelijke bedehuizen, dit tot dan toe gewoonlijk klein en onaanzienlijk geweest waren, en verscholen
in achterbuurten, met meer waardigheid in te richten. Zo stond
te Nicomedie, waar Diocletianus resideerde, de hoofdkerk op
een heuvel tegenover het keizerlijk paleis.
Reeds vroegere keizers hadden ingezien, dat
Verdeling van het
bij de voortdurende bedreiging der grenzen
Rijk.
(de volksverhuizing is in voile gang) het Romeinse rijk te groot was, om door een man verdedigd en bestuurd te worden, en hadden daarom mede-regenten aangenomen onder de namen Augustus en Caesar. Diocletiaan bouwde
deze regeling verder uit, en sinds I Maart 292 is het Romeinse
Rijk in vier stukken verdeeld. I n theorie was de eerste Augustus (Diocletiaan) de opperste, maar feitelijk is de tweede Augustus (Maximianus) en zijn de door ieder aangestelde Caesars
(Calerius en Constantius Chlorus) onafhankelijk.
Diocletianus bestuurt : Azie, Thracie, Egypte en resideert te
N icomed ie.
Galerius, zijn Caesar, bestuurt : I llyrie, Macedonia, Griekenland, Creta en resideert te Sirmium.
Maximianus bestuurt : Italie, Dalmatia, Afrika en een tij d
lang Spanje en resideert te Milaan.
B etrekkelijke rust .
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Constantius Chlorus, zijn Caesar, bestuurt : Gallie, Brittannie, later ook Spanje, en resideert te Trier.
Rome, dat hoofdstad bleef van het hele Rijk, maar geen keizer meer huisvestte, begint reeds danig zijn oude betekenis in
te boeten, terwij 1 als de kracht van het Rijk, die Diocletiaan
aan zich voorbehoudt, reeds geldt het Oosten, waar straks Constantinopel de nieuwe hoofdstad zal worden. Voor de positie
der christenen heeft de verdeling deze betekenis, dat in het
vervolg de vrede der Kerk niet meer in eens algemeen, maar
afzonderlijk in de rijksdelen verstoord zal worden.
Na de verdeling van het rijk in 292, schijnt
Maximianus:
het al heel gauw tot christenvervolging in het
Vervolging in
leger gekomen te zijn. Toen Maximianus ophet leger,
trok, om in Gallie een opstand te gaan dempen, wilde hij te Agaunum (St. Maurice) zijn hele leger laten
offeren. De legerafdeling, die afkomstig was uit Thebais in
Egypte, en die uit christenen bestond (TheT hebaans legioen.
baanse legioen), weigerde aan het offer deel
te nemen, wordt tweemaal gedecimeerd en daarna geheel afgemaakt : de aanvoerders waren St. Mauritius, Exsuperius en.
Candidus. Maar ook buiten deze gebeurtenis werd de vervolging in het leger voortgezet. De beide keizers n.l. voerden in
de verplichte aanbidding van hun persoon. Ze namen de godennamen aan van Jupiter en Hercules, en dat wel met de bedoeling, om de gebruikelijke keizer-moorden tegen te gaan en zich
de onbeperkte toewijding van het leger te verzekeren. Natuurlijk konden christelijke ambtenaren en soldaten aan die keizeradoratie niet meedoen, en zo schij nen er in het leger reeds lang
voor de grote vervolging talrijke martelaren geweest te zijn,
van wie echter de namen zelfs niet bekend zijn.
I n het keizers-college was Constantius Chlorus, de vader
van Constantijn de Grote, een humaan man van fijne geest, die
voor vervolging niets voelde, Maximianus van vervolging niet
afkerig, Galerius bezield met een woeste haat tegen de christenen. Toen nu Diocletianus oud werd, week
Diocletianus.
hij langzamerhand voor de slechte invloed
4Edicten tegen
van
Galerius. Eindelijk, in 3o3, wist deze hem
Christenen.
te bewegen tot het uitvaardigen van een edict.
IVIaar daags voordat het edict verscheen werd de hoofdkerk te
Nicomedie door het yolk, terwijl de keizers stonden toe te zien,
geplunderd en daarna door een troep soldaten afgebroken. Toen
bet edict was aangeslagen, kon een voornaam christen zijn ver32

antwaardiging niet bedwingen, en rukte het af onder honende
woorden. Dit maakte 's keizers stemming natuurlijk niet milder. Kort daarop brak er brand uit in het keizerlijk paleis,
volgens sommige berichten door toedoen van Galerius-zelf.
Deze wist in ieder geval er handig partij van te trekken, om
verscherping van het eerste edict te verkrijgen. Zo werden in
de jaren 303 en 304 door Diocletiaan successievelijk de volgende
bepalingen gemaakt : z ) de kerken moeten afgebroken worden;
2) de H. Boeken moeten verbrand worden ; 3) de christenen
van hoge rang verliezen al hun voorrechten, die van gewone
rang verliezen hun vrijheid, de slaven kunnen niet worden vrij
gelaten ( le edict) ; 5) alle geestelijken moeten worden gevangen genomen (2e edict) ; 6) de gevangen geestelijken moeten
worden vrijgelaten, als zij offeren, gepijnigd, als zij niet offeren (3e edict) ; 7) op straffe des doods moeten alle christenen
in het gehele rijk offeren. (4e edict).
Constantius Chlorus liet voor de leus hier en daar een kerk
afbreken, maar dacht overigens niet aan het uitvoeren der
edicten. Doch in de hele rest van het rijk was
Talloze
het aantal martelaren onnoemelijk groot. De
martelaren.
vervolging draagt het karakter van een vreselijke verdelgingsoorlog. Men was onuitputtelijk in het uitvinden van folteringen. I n Egypte bijv. werden Christenen,
soms wel honderd tegelijk, met de benen aan de takken van met
geweld naar elkaar gebogen bomen gebonden, en zoo doormidden gescheurd. Voor de vrouwen en meisjes had men herhaaldelijk de allerwreedste foltering, dat ze werden overgeleverd
aan oneer en schande. Theodora van Alexandria antwoordde
de rechter : „I ndien gij mij dwingt, geweld te lijden, daarmee
zal ik geen vrijwillige fout bedrijven, ik zal voor overmacht
zwichten". Maar wat een pijniging voor die reine zielen ! We
lezen dan ook van menige vrouw of meisje, dat ze zich zelf
doodde, om de schande te ontgaan. Dit kan op zich zelf moeilijk
verdedigd worden. De H. Vaders spreken van een bijzondere
ingeving Gods.
Te Rome werd de vervolging door Maximianus zelf ingeleid.
Het is in deze tijd, dat de christenen, om de beroemde martelaarsgraven voor ontheiliging te behoeden, de hoofdgalerijen
der catacomben met aarde vulden, en zo de toegang voor vriend
en vijand onmogelijk maakten. Een geraffineerde uitvinding
werd te Rome en in andere streken toegepast, om de christenen
te dwingen, of wel af te vallen, of wel zich als christenen bekend
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te maken. Men plaatste n.1. op alle markten afgodsbeelden,
waarvoor men wierook moest offeren, alvorens tot koop of verkoop te worden toegelaten; bij de publieke fonteinen werden
wachters gesteld, om toe te zien, dat niemand water zou putten,
die weigerde aan de goden eer te bewijzen.
De meest beroemde martelares, in heel de
H. A gnes.
Kerk veel vereerd, is de H. Agnes, die ti' dens
deze vervolging of misschien reeds onder Valerianus gedood is.
Wanneer we samenvoegen de oude berichten over deze jeugdige
heilige, krijgen we dit beeld : „Agnes, het huis harer ouders
ontvluchtend, stelt zich uit eigen beweging voor de rechter ;
deze, of een uit zijn omgeving, prest haar, om te trouwen ; om
haar te dwingen en haar geloof te doen verzaken, bedreigt hij
haar met de vuurdood ; de door haar betoonde standvastigheid
brengt er de rechter toe, haar tot de schande te veroordelen ;
toen zij erin geslaagd was, haar reinheid tegen elke aanval te
behouden, werd ze eindelijk onthoofd". Het is op het feest van
St. Agnes, dat de lammeren gewijd worden, uit welker wol men
de pallia maakt.
De vervolging werd nog heviger, toen Galerius in 305 Maximianus en Diocletiaan tot of stand dwong en een paar nieuwe
Caesars volgens zijn aard aanstelde. Aileen in Gallic en de
andere provincies van Constantius is de rust blijvend, omdat
deze in 306 door zijn gelijkgezinde zoon Constantijn (de Grote)
wordt opgevolgd.
Galerius werd in 3 z o aangetast door een afschuwelijke ziekte,
waaraan hij ook stierf. In zijn smarten kwam hij tot inkeer,
althans hoopte hij, door het gebed der Christenen zijn leven te
behouden. Zo vaardigde hij, tezamen met Constantijn (de
Grote) en Licinius een edict uit i waarin het heet : „Men mag
weer christen zijn, en bijeenkomsten houden". Het edict had
geldigheid voor het hele Rijk, behalve voor het gedeelte waar
Maximinus Daza regeerde : Cilici,e Syrie, Egypte ; doch ook
daar werd bevel gegeven, de vervolging te staken. Eusebius
van Caesarea en Lactantius beschrijven de indruk, die het
edict maakte in de christen-wereld : „De vreugde der christenen was uitbundig en zelfs in de provincies van Maximinus
onbezorgd en onvermengd. De gevangenissen gingen open, de
mijnen liepen leeg. Er waren er, die zes jaar en langer in de
gevangenis geweest waren. Weldra waren de wegen vol
ballingen, die zich naar hun vaderland terugspoedden. Men
vergat. de nog verse wonden, de verminkingen, de ziekten. De
,
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belijders gingen bij troepen, met vreugdezangen de weg bekortend ; in de steden vormden zij lange processies, en trokken met
dankzangen over straten en pleinen. Soms kwamen zwakke
broeders, tijdens de vervolging gevallen, hun de hand drukken,
en hun voorbede om vergiffenis bij God vragen. Met ongelooflijke snelheid herstelden zich de christen-gemeenten van de stoffelijke en morele schade ; de godsdienstoefeningen hadden weer
geregeld plaats. De heidenen werden getroffen door die innerlijke kracht en menigeen riep uit : „Hij alleen is groot, Hij alleen waarachtig, de God, die de christenen aanbidden".
Na politieke verwikkelingen in het Romeinse Rijk is in 312
de toestand zó, dat in het Westen Constantijn en Maxentius en
in het Oosten Licinius en Maximinus tegenover elkaar staan.
Maxentius, die te Rome de macht in handen
Maxentius.
gekregen had, heeft twee pausen verbannen,
Marcellus (308-309) en Eusebius (309-310) ; de volgende
paus, Melchiades (3'1-314), liet hij niet alleen met rust, maar
gaf hij ook de begraafplaatsen terug. Overigens voerde hij te
Rome een waar schrikbewind : verbeurdverklaringen waren aan
de orde van de dag, geen schone en aanzienlijke vrouw was
veilig voor de hartstocht van de tiran. Heerszucht en nijd dreven
hem tot onenigheid met Constantijn, tegen wie hij zich met
Maximinus verbond. Van zijn kant verbond Constantijn zich
met Lucinius, zodat het bondgenootschap met Maximinus Maxentius niet helpen kon, en het pleit in het Westen zonder directe
inmenging van het Oosten zou beslecht worden.
Constantijn was als zijn vader, Constantius
Constantijn.
Chlorus, verdraagzaam, deugdzaam, godsdienstig ; hij volgde een vaag deIsme ; nam een God aan, maar
stond met die God in weinig betrekking. Hij had als krijgsman
lust noch tijd, om zich met godsdienstige studien bezig te houden, en niets deed vermoeden, dat hij tot het christendom zou
overgaan. De krijgstocht in Italie boezemde de officieren van
Constantijn grote bezorgdheid in : hij kon tegenover de Too.000
man geoefende troepen van Maxentius er slechts 30.000 stellen.
Daarbij kwam de bijgelovige vrees voor een tocht tegen het
heilige Rome : nog kort geleden hadden bekwame krij gsoversten het hoofd gestoten.
Nog wel voordat Constantijn de Alpen overtrok, had volgens
geloofwaardige getuigen de volgende gebeurtenis plaats : „Toen
Constantijn over de uiterst moeilijke positie, waarin hij zich
beyond, ernstig nadacht, en zich om hulp wendde tot de ware
35

God, die ook zijn vader al vereerd had, verscheen hem in het
namiddaguur, toen de dag reeds afnam, boven de zon een uit
licht gevormd kruis met het opschrift : „ Tarp
„In hoc signo vinces."
vixa= Hoc vince". Over die verschijning verwonderde hij zich met zijn gehele geleide. I ntussen kon hij zich de betekenis ervan niet goed verklaren, en,
terwijl hij daarover peinsde, brak de nacht aan. Toen hij nu
ingeslapen was, verscheen hem Christus met het teken, dat hij
aan de hemel gezien had, en beval hem, dat teken, als oorlogsstandaard te doen namaken, om het bij het samentreffen als
beschermend middel te gebruiken.
I ngevolge dit bevel liet Constantijn 's anderdaags terstond
een veldteken vervaardigen met het monogram van Christus
in top : een P met een X gekruist ; ook de helmen deed hij ermee
versieren. Het labarum (veldteken) bestond
Labarum.
uit een lange met goud overtrokken lans, met
een dwarslat een kruis vormend. Bovenop een krans van goud
en edeistenen, waarin het Christus-monogram. Aan de dwarslat king een vierkante purpere lap, waarop het beeld des keizers
geborduurd en met goud en stenen versierd was.
In Noord-Italie werd Constantijn overal als
SlagPonte Milvio.
bevrijder begroet. Toen hij Rome naderde,
liet Maxentius, zorgeloos door zijn overmacht, zijn troepen in
het open veld rukken, met als enige terugtochtsweg de brug
Milvius (Ponte Molle), waarnaast inderhaast een schipbrug
was opgeslagen. Nadat Maxentius zelf erover was gegaan
stortte deze in. Toen nu het leger verslagen was, zag het zich
de terugtocht zo goed als onmogelijk gemaakt, en werd het
in de rivier gedrongen. Maxentius verdronk.
Na zijn triomfante intocht in Rome ging Constantijn met
grote gematigdheid te werk : er hadden slechts enkele terechtstellingen plaats. Aan de paus, Melchiades, schonk hij als residentie het voormalige paleis der Laterani, dat, telkens vergroot en later gans verbouwd, de hele middeleeuwen door de
hoofdverblijfplaats der pausen gebleven is. Op een standbeeld,
waar hij stond met het kruis in de hand, liet hij zetten : „door
dit heilbrengend teken, waar zinnebeeld van moed, heb ik uwe
stad van het juk van de tyran bevrijd". De senaat richtte een
triomfboog op, die nog bestaat, en waarop het beet, dat Constantijn, „op ingeving der Godheid" de stad bevrijdde. Dit
gebeurde in 312.
Begin 313 gaat Constantijn, nu alleenheerser in het Westen,
-.

naar Milaan, waar hij een samenkomst heeft met zijn Oosterse
bondgenoot Licinius. Daar vaardigen zij samen uit het beroemde Edict van Milaan, dat officieel er313 Edict van Afilaan.
kennend de positie, welke de Kerk zich reeds
verworven had — volledige godsdienstvrijheid verleende aan
alien, en aan de christenen alle goederen restitueerde.
I. leder is vrij God te dienen, zoals zijn geweten het hem
voorschrij ft.
a. leder mag christen zijn en christen worden.
b. Alle voorwaarden, aan het christen-zijn door vroegere
rescripten (bijzonder het edict van Galerius) verbonden, worden opgeheven.
c. Wie christen wil zijn, zal op generlei wijze gehinderd
worden.
d. Dezelfde vrijheid als de christenen hebben ook zij,
die een andere cultus willen volgen.
2. Alle goederen moeten aan de christenen worden teruggegeven.
a. Zonder uitstel, zonder proces, zonder kosten.
b. En dat wel aan de corporatie der christenen, aan de
Kerk, die dus als zodanig erkend wordt.
c. Wie recht meent te hebben op schadeloosstelling, mag
die van der keizers goedgunstigheid vragen, maar
eerst moeten de goederen worden teruggegeven.
Het edict van Milaan geeft dus godsdienstvrijheid, maar
maakt het christendom nog niet tot staatsgodsdienst. Beide
godsdiensten worden door de staat erkend en beschermd. Staatsgodsdienst werd het Christendom door de loop der omstandigheden.
Maximinus had natuurlijk van de afwezigheid van Licinius
partij getrokken, om diens provincien te overrompelen. Hij
wordt verslagen, en vergiftigt zich. I n de twintiger jaren begint Licinius, wiens gezindheid wel nooit oprecht geweest is,
weer te vervolgen. Het komt tot een oorlog tussen hem en Constantijn, die de overwinning behaalt in 323 ;
Constantijn
alleenheerser wordt ; en sindsdien is het Edict
alleenheerser.
van Milaan, ook feitelijk, wet in het hele rijk ;
terwijl Constantijn het verslagen heidendom niet vervolgt, maar
tolereert, genieten de christenen zijn gunst.
Eusebius, bisschop van Caesarea en schrijver
Vrede.
van de eerste Kerkgeschiedenis, die deze gebeurtenissen zeif meemaakte, begint het tiende boek van zijn
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geschiedwerk met deze woorden : „Aan God zij lof over alles,
aan de Albeheerser en Alkoning, lof ook allermeest aan Jezus
Christus, door Wie wij bidden, dat de vrede ons blij vend zij
en standvastig, vrij van bedrukkingen van buiten, vrij ook van
zielsberoeringen". En dan beschrij ft hij, hoe de wereld zich
verlicht voelde na de overwinningen van Constantijn, hoe de
christenkerken herbouwd werden met groter luister dan vroeger, en .met feestelijkheid ingewijd, hoe in redevoeringen de
dankbaarheid geuit werd, hoe de bisschoppen samenkwamen in
concilies, om de Kerkzaken opnieuw te regelen, en hoe Constantijn niet ophield, de Kerk te begunstigen.
Vrucht der
I n veel lijden, bloed en tranen was Christus'
vervolgingen.
Kerk groot gewdrden, een ontzaglijke massa
van bovennatuurlijke energie was opeengehoopt ; ze kon veilig
haar groei in de eeuwen voortzetten, en zich uitwendig en inwendig verder ontwikkelen.
Naast de bloedige vervolging, waarvan het
Bestrijding met geestijdperk
nu is afgesloten, was er ook een betelijke wapenen.
strij ding van het Christendom met geestelijke
wapenen. Men had getracht de Kerk met spot en boon te overladen en daardoor de Christenen een stempel van minderwaardigheid op het voorhoofd willen drukken. Getracht was ook
om het heidendom nieuw leven in te blazen — vooral in de 2de
en 3de eeuw — om daardoor binnen het heidendom aan de
religieuze behoeften voldoening te geven. De keizercultus, van.
Oosterse oorsprong, werd onder keizer Augustus zelfs staatsgodsdienst, maar kon Been innerlijke bevrediging schenken.
Ook was het Westen voor deze idee niet zo toegankelijk. Meer
ingang vonden de Oosterse mysterien, geheime, slechts voor
ingewijden toegankelijke erediensten. Onder deze heeft vooral
de Mithrasdienst, van Perzische origine, volgelingen gevonden.
Sedert de z.g. Syrische keizers (rond 200) worden de door de
hofkringen gepropageerde mysterien populair. De vermenging
dezer verschillende gelijkberechtigde vormen voerde tot een
religieus syncretisme, dat, verdraagzaam voor allerlei godsdiensten, echter in wezen lijnrecht stond tegenover het Christendom, dat heidense stromingen zoals bij v. het Gnosticisme
absoluut afwees.
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HOOFDSTUK II.
W at er tijdens de vervolging binnen de Kerk gebeurd is.
§ I. Uitbreiding der Kerk. Dwaling in de leer.

Toen door het edict van Milaan de vrede aan
de Kerk gegeven was, bleek, hoe goed Tertulliaan gezien had, toen hij schreef : „Een zaad
is het bloed der Christenen". De vervolging, die bedoelde de
christenen te verdelgen of hun bestaan onmogelijk te maken,
bleek integendeel in het voordeel der Kerk geweest te zijn.
Want vooreerst heeft het bloed der Martelaren voor hun broeders naar het vlees „aangevuld hetgeen ontbreekt aan het lijden
van Christus", het heeft de uitstorting van genade overvloediger
gemaakt — maar vervolgens is door de vervolging de aandacht
voortdurend op het Christendom gespannen gehouden, zodat
het in waarheid werd tot een „licht, dat iedere mens verlicht".
In de tijd der vervolging heeft de Kerk zich
Uitbreiding der
voortdurend
uitgebreid, vooral in het RoKerk.
meinse rijk. Klein-Azie en Thracie (waar
Constantinopel ligt) waren voor de helft christelijk ; in Syrie,
Egypte, Afrika, Beneden-I talk, Zuid-Spanje, Griekenland en
het Zuiden van Gallie waren de christenen zeer talrijk; minder
in Noord-I talie, Noord-Gallie en Palestina ; in Belgie en Engeland waren er slechts weinigen. Buiten het Romeinse Rijk was
Armenie bijna geheel voor het geloof gewonnen, in Perzie, in
I ndie, bij de Scythen en bij de Goten was het christendom bekend. Zeer snel had het christendom zich verspreid. Zeventig
jaar na de stichting der eerste gemeente van heiden-christenen
te Antiochie schrij ft Plinius in de sterkste uitdrukkingen, dat.
zelfs in het ver verwijderde Bithynie het heidendom bedreigd
wordt; weer zeventig jaren later leert ons de Paasstrijd een
machtige kerkelijke indeling kennen, die zich uitstrekt van
Lyon tot Edessa en haar middelpunt heeft in Rome; nogmaals
zeventig jaren, en keizer Decius ziet te Rome liever een tegenkeizer dan een christelijke bisschop, en nu duurt het geen zeventig jaren meer, dat Constantijn het kruis aan het Romeinse
strij dvaandel hecht.
Over de wifre, waarop het christendom zich
Wijze van
uitbreidde,
weten we weinig. Na het tijdvak
uitbreiding.
der Apostelen is er in de Kerk geen afzonderV oordeel der vervolgingen.
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lijke instelling voor missionering geweest. Wel vinden we, dat
degenen, die als leraars voor de doopleerlingen in de Kerk optraden, ook heidenen onder hun gehoor hadden, dat de christelijke wijsgeren twistgesprekken hielden met hun heidense collega's, dat zij scholen openden, waar het christendom als wij shegeerte onderwezen werd. Meer invloed zullen gehad hebben de
moed en de standvastigheid der martelaren : herhaaldelijk lezen we in hun Acten, dat het zien ervan heidenen tot het geloof
bracht. Maar bovenal moet gesteld worden de ijver der oude
christenen zelf. I n hun eerste vreugde over de kennis der waarheid en van de weg ter zaligheid kunnen ze niet nagelaten hebben, om onder vrienden en bekenden voor die leer propaganda
te maken, terwijl dan het leven der christenen voor menigeen
een argument der waarheid was. Toch ligt bier veel in het
duister.
Maar behalve aan haar uitbreiding heeft de
Kerk in die tijd ook moeten werken aan haar
innerlijke inrickting. Zeker, •Zij had van haar
Stichter ontvangen de schat der geloofswaarheden, de genademiddelen, en haar bestuursvorm doch hoe spoedig deden
zich al moeilijkheden voor : we lezen er reeds van in de Boeken
zelf van bet Nieuwe Testament ! De Kerk, ontstaan onder de
Joden, moest de heiden-wereld in, en zij moest daar werken als
de zuurdesem, het hele leven doordringend. Niets mocht Haar
vreemd blijven. Er waren in de heiden-wereld heel wat verspreide elementen van hoge beschaving. De Griekse en later
de Alexandrijnse wijsgeren hadden in eeuwenlange arbeid
stelsels opgebouwd van wereldbeschouwing, waarin veel dwaling met veel waarheid vermengd was, maar zij hadden het
menselijk denken gesystematiseerd, en geleerd, om de gedachten juist te formuleren ; kostelijke hulpmiddelen voor het jonge
Christendom, om de leer, die het van zijn
Leer.
Meester ontvangen had, nader te leren bezien,
met groter juistheid uit te drukken en dieper te doorgronden.
De heiden-wereld, zoals zij georganiseerd was in het Romeinse
Rijk, hood een prachtige basis voor het opBestuur.
bouwen der kerkelijke hierarchie. I n de hoof se
omgangsvormen en zelfs in de heidense godsCerenzoniel.
dienstige plechtigheden school menig bestanddeel, dat bij de regeling der godsdienstoefeKunst.
ningen bruikbaar was. De kunst : literatuur,
Innerlijke inrichting.
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muziek, architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, beleefde
een bloeitijd, als het Christendom verschijnt. Dat alles moet
de levende Kerk in zich opnemen, aan zich assimileren, zoals
zich de levende mens het voedsel assimileert : niet de christelijke
elementen moeten opgaan in het heidendom, maar wat het heidendom bood, moest in de levenseenheid van het christelijk
organisme worden opgenomen.
Doch hoe nabij-liggend is dan het gevaar, dat
Gevaar.
goedbedoelende maar niet helderziende mensen van conservatieve richting het omgekeerde doen, en het
heidense leven met christelijke bijmengsels versieren ! De strijd
daartegen is een moeilijkheid, die de Kerk van
Strijd.
de aanvang of ondervonden heeft, en in de tijd
die volgt op de vervolgingen, in hogere mate zal ondervinden.
En ook zonder dat was het al moeilijk genoeg om de leer zuiver
te houden, voor het godsdienstig leven vormen te vinden, voor
de Sacramenten ceremonien, de hierarchie uit te bouwen, de
kerktucht aan te passen aan de wisselende omstandigheden.
Een en ander over die inwendige ontwikkeling der Kerk
moet bier besproken worden ; waarbij van tijd tot tijd de tijdgrens wat ruimer getrokken wordt.
Reeds spoedig moest de Kerk zich verzetten
I L er
tegen enige Judalzerende dwalingen. De gevaarlijkste dwaling echter, waartegen de Kerk in eigen boezem
te strijden had, was het gnosticisme, de verGnosticisme:
Wezen.
menging van enige Christelijke waarheden
met verschillende heidense systemen. De aanhangers van deze
dwaling nemen uit het Christendom over de idee van Verlossing, die zij dan nog op hun manier verstaan, wat de Persoon
van de Zaligmaker en diens werk betreft ; hun opvattingen daarover zijn geheel ontleend aan verschillende niet-Christelijke
wijsgerige systemen. Zoveel van die systemen er gebruikt werden, zoveel gnostieke sekten waren er. Toch komen ze al le hierin
overeen, dat ze pantheistisch zijn en naast die pantheistische god
een eeuwige materie aannemen (dualisme). Uit de pantheistische god vloeien een aantal vormen, de z.g. aeonen. Evenwel
een deeltje van de goddelijke levenskracht geraakte, hoe dan
ook, in de eeuwige materie. Deze werd daardoor bezield, en gevormd werden deze boze wereld en de mensen. Er is dus iets
van de godheid gevangen in de materie, in de mensen. Naar
gelang er meer deel der godheid in een bepaalde mens huist,
heeft hij meer behoefte en meer kans, dat het goddelijk element
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in hem van de materie zal verlost worden, en weer met de godheid verenigd. Om nu de mensen te helpen bij het overwinnen
der materie, wordt er gezonden een aeon. Die aeon is Christus,
die bij de meesten niet eens een echt lichaam heeft aangenomen,
doch slechts in schijn een mens was (doceten). I n zulk een
systeem kan men voor de stof, dus voor het
Gevolgen,
lichaam, niet anders dan verachting hebben.
Bij sommigen openbaarde zich die in overdreven ascetisme,
anderen echter trokken de conclusie, dat alle zonden toch kwamen op rekening van de boze materie, hetgeen dan leidde tot
laxisme ! Als argument voor hun beweringen
Basis.
beriepen zich de gnostieken op hun uitleg van
sommige delen der evangelien en ook op een geheime leer, die
door enige Apostelleerlingen zou zijn overgeleverd en die zij
neerlegden in verschillende apocriefe evangelien en Apostelgeschiedenissen, waarin de gnostieke leerstellingen in uitspraken des .Heren en der Apostelen gekleed waren, en in de verdichte lotgevallen der Apostelen in praktijk gebracht. Wie de
kennis of gnosis van die leer, hoe men n.l. de materie moet
overwinnen, heeft, is gnostiek.
Deze dwaling van het gnosticisme was voor
Gevaar.
de jonge Kerk zeer gevaarlijk, omdat aanvankelijk de gnostieken zich niet van de Kerk afscheidden,
maar onder de christenen aanhang zochten, en omdat bij het
optreden ervan de wetenschappelijke verwerking van de geloofswaarheden (de Theologie) nog nauwelijks begonnen was.
Maar reeds deze vroege ketterij bleek, evenals die dwalingen,
die in de H. Schrift besproken worden, ten
V oordeel voor
slotte tot voordeel te dienen van Kerk en
Kerk.
Waarheid. Want enerzijds werd bij de bestrijding ervan zeer sterk op de voorgrond geplaatst de noodzakelijkkeid van vast te kbuden aan de leer, die officieel in de
Kerk is overgeleverd, met absolute uitsluiting van geheime
leerstellingen, en waarvan de dragers en verkondigers zijn de
bisschofipen net de paus aan het hoofd; anderzijds werden de
verdedigers der Orthodoxie gedwongen, om bij de bestrijding
der dwaling gebruik te maken van de waarheid-elementen, die
in de heidense wijsbegeerte voorhanden waren, en zo de grondslag te leggen voor de uitbouw der christelijke Godgeleerdheid.
Talrijke schrijvers hebben daaraan gewerkt tussen de jaren
130-190. Het grootste werk, en dat als het ware de afsluiting
ervan vormt, is dat van St. I renaeus, bisschop van Lyon „Ad42

versus Haereses" (tegen de ketterijen). Dit werk is bewaard,
en toont zeer duidelijk de beide genoemde voordelen, die God
voor Zijn Kerk uit het kwaad der ketterij wist te trekken. Als
een derde voordeel kan nog genoemd worden, dat de apocriefe
boeken, die door de ketters in omloop gebracht werden, de orthodoxen noopten, hun voile aandacht te wijden aan de vraag,
welke boeken inderdaad van de Apostelen en hun leerlingen
afkomstig waren, en zo krachtig mede te werken aan het vaststellen van de Canon der H. Schrift. Rome bezat reeds enige
decennien voor het einde der tweede eeuw een vastgestelde canon van het Nieuw Testament.
Hadden de gnostieken in het algemeen de streving, om in de
Kerk te blijven, natuurlijk heeft de Kerk, toen Zij de dwaling
eenmaal begrepen had, hen buiten de gemeenschap gesloten.
Zo ontstonden er sekten van gnostieken, waarVoornaamste Sekvan de voornaamste zijn : de Marcionieten en
ten.
de Manichaeers.
Marcion was de zoon van de bisschop van Sinope in Pontus,
en werd door zijn eigen vader buiten de Kerk gesloten, ging
dan naar Rome, waar hij in de Kerk weer opgenomen werd.
Evenwel werd hij in 144 voorgoed geexcommuniceerd. Nu begon hij een sekte te vormen uit de aanhangers van een oudere
gnostiek, Cerdo, en organiseerde haar in gemeenten met bisschoppen en priesters. Deze verspreidde zich in I talie en in het
Oosten. Dat bijna alle kerkelijke schrijvers vanaf het midden
der tweede eeuw deze sekte bestreden, bewijst, hoe invloedrijk
en gevaarlij k zij was. Het doopsel, dat de Marcionieten toedienden, „in de naam van Christus", werd als ongeldig beschouwd. I n de zesde eeuw verdwijnt de sekte.
De Manichaeers worden genoemd naar hun stichter, Mani,
die in 277 op bevel van de Perzische koning Bahram I gedood
werd. De sekte is dus een eeuw jonger dan die der Marcionieten.
Het eigenaardige is hier, dat de heidense elementen van het
systeem uit Perzie afkomstig zijn. Wanneer bij de dood het
goddelijk element der wezens nog niet van de materie los is,
verhuist het naar een ander lichaam van mens, dier of plant :
zielsverhuizing. De volkomen volgelingen (electi) waren verplicht om een zeer strenge ascese te beoefenen. De meesten echter
bereikten in hun gehele leven deze graad niet, maar bleven
auditores en waren dan niet tot dergelijke zware verplichtingen
gehouden. Ook deze sekte was georganiseerd. Aan het hoofd
stond de Paracleet, omgeven door twaalf magistri of apostelen;
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onder hen bisschoppen, priesters, diakens. Vanuit Perzie werd
deze sekte gesteund en zij verspreidde zich behalve in I talie
vooral in Afrika, waar de H. Augustinus in zijn jeugd als auditor een aanhanger ervan was. Keizer Diocletiaan vaardigde in
296 een vervolgingsedict tegen haar uit, maar de sekte hield
stand tot diep in de middeleeuwen ; de Katharen (overgang i2e
op 13e eeuw) zijn verwant aan hen.
Naast deze grootste dwaling vinden we een
Dwalingen in de
aantal
verkeerde opvattingen over de leer der
Triniteitsleer.
H. Drieeenheid. Omdat de juiste en scherpe
theologische formulering voor het gekende en geloofde dogma
nog niet gevonden was — dit doet men met veel moeite in de
volgende eeuwen — konden de dwalingen gemakkelijk ontstaan.
Onder de invloed van de Platonische Logos-theorie waren er in
de geleerden-wereld, die wel de veelheid der goddelijke Personen aanvaardden, maar de Zoon ondergeschikt maakten aan
de Vader (subordinatianen) ; andere, meer eenvoudige geesten
gingen in hun reactie op het heidense veelgodendom en het
gnostische dualisme zo ver, dat ze de veelheid der Personen
ontkenden. Wanneer er nu maar een goddelijke Persoon is, en
God is mens geworden, dan heeft de Vader ons verlost door zijn
lijden. Daarom wordt deze dwaling genoemd die der Patripassianen of ook naar een der meest bekende aanPatrifiassicznen.
hangers, Sabellius (± 26o), die der Sabellianen. Tegenover deze dwalingen nam het kerkelijk gezag dezelfde stelling in als tegenover de gnostiek : het handhaafde de
overgeleverde leer en intussen begon men to zoeken naar nadere
verklaring en formulering daarvan.
§ 2. De Hie- rarchie.

De Kerk is van het begin af aan opgetreden
als een georganiseerde eenheid. Voor de chrisConstitutie der
tenen in de H. Boeken is de Algemene Kerk
Kerk.
het voornaamste en eerst na Haar komen de
particuliere Kerken : men wordt lid van de algemene Kerk, het
Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is, maar waarin krachtens Zijn opdracht de Apostelen de zichtbare leiding hebben, en
de uitwendige handelingen stellen voor de genade-bedeling.
Petrus nam daarbij de eerste plaats onder hen in, en was aldus
ten volle Christus' zichtbare plaatsvervanger op aarde. Zo staat
de constitutie van de hele Kerk van het begin af vast.
II Bestuur.
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Het monarchisch episcopaat vinden we het eerst nawijsbaar te
Jerusalem na de verspreiding der Apostelen ; op het eind van
het Apostolisch tijdvak getuigen de brieven van St. Ignatius
van Antiochie, dat het in zijn stad, en in andere steden van
Klein Azie bestond. Ten opzichte van Rome hebben we latere
getuigenissen, (I renaeus), die de bisschopslijsten geven tot
Petrus toe, terwijl omstreeks het jaar i oo de brief van paus
Clemens in dezelfde richting pleit. Het schijnt, dat de Apostelen in de door hen gestichte kerken colleges voor het bestuur
aanstelden. Zelfs in de gevallen (Titus en Timotheus), waarin
blijkbaar bisschoppen zijn aangesteld, is het nog niet duidelijk,
of deze in eigen naam, dan wel in opdracht van de Apostel die
kerk besturen. Zeker is op het eind der tweede eeuw het monarchisch Episcopaat in alle kerken de bestuurs-vorm. We
mogen bet ons wel zó voorstellen, dat aanvankelijk veelal presbyteriale bestuurscolleges zijn samengesteld, die in de loop van
de tweede eeuw monarchische bisschoppen boven zich kregen.
Vaak werden deze bisschoppen dan gekozen door de lagere
geestelijkheid onder goedkeuring van de bisschoppen uit de naburige kerken.
Het primaat van de bisschop van Rome komt in deze tijd
langzamerhand tot het voile bewustzijn van de Kerk. De
historische gegevens zijn spaarzaam. Wel blijkt reeds uit de
brief van St. I gnatius van Antiochie aan de Romeinen, dat
hij de Kerk van Rome beschouwt als het centrum van de eenheid ; ook in de onenigheid over de datum voor de viering van
het Paasfeest zien we de bisschop van Smyrna, Polycarpus,
overleg plegen met de bisschop van Rome ; I renaeus van Lyon
spreekt in de tweede helft van de tweede eeuw uitdrukkelijk
over de noodzakelijkheid van de eenheid in het geloof met
Rome, en een halve eeuw later is het Cyprianus van Carthago,
die erop aandringt, dat de band van eenheid met Rome moet
bewaard worden. Toch zijn de historische gegevens niet voldoende, om het bewijs te leveren, dat de pausen zich voor de
helft van de derde eeuw bewust geweest zijn van hun actieve
jurisdictie-macht over de hele Kerk. Ook in dit dogma is er
ontwikkeling geweest, wat de kennis en de beleving ervan
betreft.
Van de afzonderlijke kerken hadden uiterVorming Kerkaard
het meest relatie, die
die plaatselijk
provincies.
bid elkaar lagen en die van elkaar het geloof
gekregen hadden. De voornaamste plaats in die groepering
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moest wel hebben de bisschop van de oudste kerk, die de andere
kerken gesticht had : de moederkerk of metropool. Zo staan de
kerken van Syria onder Antiochie, die van Egypte onder Alexandrie als metropool. I n de vierde eeuw is in
Metropolieten.
het Oosten de metropolitane indeling der
Kerk voltooid, in het Westen volgt ze pas in de vijfde eeuw.
Boven de metropolieten komen in de vierde
Patriarchen.
eeuw te staan de patriarchen. Men erkende
er aanvankelijk drie : Rome, Antiochie en Alexandria, welke
kerken zich beroemden op haar stichting door St. Petrus —
aan Jerusalem werd als aan de oudste kerk een voorrang van
eer toegekend. Sinds het concilie van Chalcedon in 45 i krijgt
Jerusalem werkelijk jurisdictie en komt bij dit viertal het patriarchaat van Constantinopel.
Onder de bisschoppen en in afhankelijkheid
Priesters.
van hen vinden we in de oude Kerkpriesters
en diakens. De priesters assisteerden de bisschop bij het opdragen van de H. Geheimen, en waren hem behulpzaam bij het
uitoefenen van de zielzorg ten opzichte van de afzonderlijke
gelovigen en bij het onderwijs der doopleerlingen. Wanneer de
gemeente zó groot wordt, dat er hulpkerken nodig zijn in de
stad of op het land, dan wordt sinds de vierde eeuw een priester
met de zorg daarvoor belast ; in het Oosten ontving hij dan dikwijls bisschoppelijke wijding, terwijl hij toch afhankelijk bleef
van de stadsbisschop (landbisschoppen of chorepiscopi). De
diakens waren de dienaars hij de liturgische
Dickens.
functies en de beheerders van het kerkvermogen. Toen bij het toenemen van het aantal gelovigen en daarmee van de werkzaamheden der diakens deze laatsten hun taak
al te zwaar zagen worden, werden nieuwe dienaren aangesteld,
om de diakens te helpen. I n de derde eeuw worden aldus het
subdiakonaat en de mindere orden van het
Subdiakens.
diakonaat afgescheiden. Natuurlijk stelde de
Kerk aan haar dienaren bijzondere eisen wat
Eisen door
de
heiligheid van hun levenswandel betreft.
Kerk gesteld.
Reeds St. Paulus noemt een aantal voorwaarden op, waaraan de Kerkdienaar moet voldoen ; wie als dienaar
van het heiligdom door de bisschop werd uitgekozen, moest in
zijn verleden waarborg geven, dat zijn volgend gedrag zou
strekken tot stichting der gemeente. Zo waren uitgesloten degenen, die tweemaal gehuwd waren, die de kerkelijke boete
hadden ondergaan, de pasbekeerden en zij, die zich eerst in
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een gevaarlijke ziekte hadden laten dopen.
De opleiding der geestelijken was uiteraard
de taak van de bisschop, maar er zij n voorbeelden, dat reeds in
de tweede eeuw de leerstellige voorbereiding geschiedde in
scholen.
Grote zorg heeft de Kerk steeds getoond voor
Coe
t.
de kuisheid harer dienaren. Dit blijkt uit de
bepalingen, die al vroeg gemaakt werden over het samenleven
van geestelijken met vrouwen. De onervarenheid der jonge
christenheid gaf aanleiding, dat het nogal eens voorkwam, dat
ongehuwde geestelijken en leken met ongehuwde vrouwen een
soort geestelijk huwelijk aangingen tot geestelijke vooruitgang ;
ze zouden leven als broeder en zuster. Doch maar al te dikwijls
leerde de ervaring, dat wat geestelijk begon, vleselijk eindigde.
Het instituut is door de Kerk nooit goedgekeurd, zelfs niet
geduld, maar werd steeds beschouwd als een gevaarlijk misbruik en een ergernis. Heel wat synoden maken dan ook. bepalingen over het samenleven van geestelijken met vrouwen.
Een voorschrift voor de hogere geestelijken, om in ongehuwde
staat te leven, vinden we pas in het jaar 300.
Opleiding.

Het coelibaat der geestelijken vindt zijn
grondslag in de raadgevingen van de Zaligmaker en van St. Paulus, en het blijkt, dat er ook in de eerste
eeuwen zeer velen geweest zij n, die uit lief de tot Christus vrijwillig aan het huwelijksleven verzaakten, zó velen, dat sommige schrijvers meenden te kunnen besluiten tot het bestaan van
een coelibaatswet. Evenwel de eerste wettelij ke
Ontwikkeling i, h.
bepaling, die wij kennen, is die van een parWesten.
ticuliere synode van alle Spaanse bisschoppen,
die in 30o te Elvira gehouden werd : op straffe van verwij- .

Grondslag.

deringutclswdarneclivbod,an
hun huwelijksrecht gebruik te maken. Wat de lagere clerici
betreft, is de wet nooit algemeen geworden ; in betrekking tot
de bisschoppen, priesters en diakens blijkt zij in de loop der
vierde eeuw algemeen geworden te zij n in het Westen, terwijl
paus Leo I (44o-461) ze ook begon uit te strekken tot de
subdiakens, ofschoon die destijds nog tot de lagere orden werden
gerekend. Op de eerste algemene kerkvergaIn het Oosten.
dering te Nicea in 325 wordt, misschien door
de Spaanse bisschop Hosius, het voorstel gedaan, om de coelibaatswet voor hogere geestelijken voor de hele Kerk, dus ook
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voor het Oosten, verplichtend te maken. Daartegen verzette zich
de Egyptische bisschop Paphnutius, een man van groot aanzien,
die tijdens de vervolging een oog verloren had, wonderen deed,
en bij keizer Constantijn in zó grote eer stond, dat deze meermalen zijn holle oogkas kuste : hij was nooit getrouwd geweest,
en was beroemd om zijn kuisheid. Deze man, van de Oosterse
zeden goed op de hoogte, zeide, dat men de geestelijken Been
te zwaar juk moest opleggen, dat het huwelijk een eerbiedwaardig lets was, en onthouding niet wel mogelijk ; hij wees op
het gevaar, dat voor de vrouwen der geestelijken zou ontstaan ;
en hij stelde voor, dat men bij de oude praktijk zou blijven : wie
eenmaal geestelijke is, mag niet meer trouwen; maar men scheide hen niet van de vrouw, die zij als leek of lector of cantor getrouwd hebben (de orden zijn in het Oosten anders dan in het
Westen). Zijn voorstel werd aangenomen, zodat de praktijk op
dit gebied zich in het Oosten anders ontwikkelde. Toch heeft
ook daar reeds in de vijfde eeuw het gebruik en sinds de zesde
eeuw een wet bestaan, dat de bisschoppen in volkomen onthouding moeten leven. Op het eind van de zevende eeuw heeft het
concilium Trullanum (692) de praktijk voor het Oosten z6
vastgelegd, dat aan priesters, diakens en subdiakens de voortzetting van hun huwelijksleven uitdrukkelijk wordt toegestaan,
dat het hun verboden is, hun vrouw weg te zenden, maar dat zij
zich in de tijd van hun H. Dienstwerk moeten onthouden ; een
bisschop moet zijn vrouw in een tamelijk verwijderd klooster
plaatsen, en daar voor haar onderhoud zorgen. I n het Westen
ging de ontwikkeling haar eigen gang, en kreeg ze haar afsluiting, toen tijdens en na de investituurstrijd het huwelijk
der hogere geestelijken ongeldig verklaard werd.

§ 3. De Sacramenten.

De voornaamste taak van de geestelijkheid
was het vieren van de Eucharistie en het toeR. Mis.
dienen der genademiddelen. De H. Mis werd
in de regel door de bisschop opgedragen, en
dat wel met grote plechtigheid. We hebben uit de eerste eeuw
een paar gebeden uit de Eucharistische liturgie, die opgetekend staan in het oudste niet-bijbelse christelijk geschrift
III Sacramenten.
.
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(einde der I ste eeuw), de Didache, die wel in
Syrie ontstaan is, en liturgische bijzonderheden over Doop en Eucharistie bevat : „En voor het gebroken
(brood zal men zeggen) : Wij danken U, Vader-ons, voor het
leven en de kennis, die Gij ons openbaar gemaakt hebt door
Jezus, uw dienstknecht : aan U zij de •eer in de eeuwen. Zoals
dit brood was verstrooid op de bergen en na samengebracht te
zijn een werd, voer zo uw Kerk samen van de uiteinden der
wereld naar uw koninkrij k, omdat gij bezit de heerlij kheid en
de macht door Jezus Christus in de eeuwen. Niemand ete en
drinke van de Eucharistie dan de gedoopten in de naam des
Heren ; want daarom zeide de Heer : geeft het heilige niet aan
de honden". En Justinus de martelaar, die stierf 167, geeft
in zijn eerste verdedigingsschrift deze beA polo gie v. Justinus.
schrijving : „Wij nu, wanneer we degene, die
gelooft en tot ons gekomen is, gewassen hebben, wij brengen
hem naar de plaats, waar degenen, die wij onze broeders noemen, vergaderd zijn. Wij storten met vuur gemeenschappelijke
gebeden voor de pasgedoopte, voor alle anderen op welke plaats
ze ook zijn, om te verwerven met de kennis ook de genade, om
de deugd te beoefenen en de geboden te onderhouden en aldus
het eeuwige heil te verdienen. Wanneer de gebeden geeindigd
zijn, geven we elkaar de vredekus. Vervolgens brengt men aan
hem, die de vergadering der broederen voorzit, brood en een
beker wijn (met water). Hij neemt die en prijst en verheerlijkt
de Vader van het heelal door de naam van de Zoon en de H.
Geest, daarna doet hij een lang gebed van dankzegging voor
al het goed, dat wij van de Vader ontvangen hebben. Wanneer
hij dat dankgebed geeindigd heeft, roept al het aanwezige yolk:
„Amen". Amen is een Hebreeuws woord, dat betekent „Zo zij
het". Wanneer degene, die voorzit, de Eucharistie gedaan heeft
en al het yolk heeft geantwoord, dan delen de dienaren, die wij
diakens noemen, aan alle aanwezigen uit het geconsacreerde
brood en de wij n met water, en zij brengen het aan de afwezigen.
Wij noemen die spijs Eucharistie, en niemand kan er deel aan
nemen, tenzij hij gelooft aan de waarheid van onze leer, ontvangen heeft het bad voor de vergiffenis der zonden en de
wedergeboorte, en leeft volgens de voorschriften van Christus.
Want wij houden deze spijs niet voor een gewoon brood of een
gemene drank ; zoals door de kracht van het Woord Gods Jezus
Christus, onze Zaligmaker, vlees en bloed voor onze zaligheid
heeft aangenomen, zo is die spijs, die door een gebedsformule,
Didache.
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die op Hem terug gaat ; geconsacreerd is, die spijs, die door
assimilatie ons bloed en ons vlees moet voeden, het Vlees en het
Bloed van de mens-geworden Jezus : zo is onze leer. Want in
hun geschriften, die Evangelien genoemd worden, verhalen ons
de Apostelen, dat Jezus hun deze bevelen gaf : Hij nam brood,
en dank gezegd hebbend, zeide Hij hun : „Doet dit tot mijn gedachtenis: dit is mijn Lichaam" ; Hij nam evenzo de kelk en
dank gezegd hebbend, zeide Hij hun : „Dit is mijn Bloed", en
Hij gaf het aan hen allen . . . . Daarna (d.w.z. na het Doopsel
en de daarop volgende, zo even beschreven plechtigheid), wekken wij bij elkaar de herinnering aan die zaken op. Diegenen,
die met goederen gezegend zijn, komen te hulp aan alien, die
gebrek lijden, en wij helpen elkander. Bij al onze offeranden
zegenen wij de Schepper van het heelal door zijn Zoon Jezus
Christus en door de H. Geest. Op de dag, die Zondag genoemd
wordt, verenigen alien, in de steden en op het land, zich op eenzelfde plaats; men leest de geschriften der Apostelen en die
der profeten, voor zover de tijd dat toelaat. Wanneer de voorlezer gedaan heeft, houdt degene, die voorzit, een redevoering
ter vermaning en om aan te sporen tot navolging van die schone
onderrichtingen. Daarna staan wij allen op en bidden gezamenlijk luid-op. Daarna, zoals we reeds zeiden, wanneer het gebed
geeindigd is, brengt men brood met wij n en water aan ; degene
die voorzit, doet dan ten hemel stij gen gebeden en dankzeggingen, zoveel hij kan, en heel het yolk antwoordt door de uitroep : Amen ! Dan heeft plaats de uitdeling van de geconsacreerde zaken aan iedereen, en men zendt hun deel aan de afwezigen door de diakens". We zien in deze beschrijving de
wezenlijke elementen van onze Misliturgie, die in de tijd van
Gregorius de Grote (boo) vrijwel is vastgesteld. Het celebreren
van afzonderlijke priesters komt in de oudheid voor, maar
wordt pas algemeen sinds de zesde eeuw. De
H. Communie.
H. Communie ontving men aanvankelijk in
de hand en bracht dan de H. Gedaante zelf aan de mond, terwi.j1 men dronk uit de kelk die door de diaken werd aangeboden. Het gebruik van de kelk door de leken bleef bestaan tot
diep in de middeleeuwen.
Zoals uit het medegedeelde uit Justinus reeds
Doopset.
bleek, ontving men de H. Communie onmiddellijk na het Doopsel. Aan het ontvangen van dit sacrament
ging een leertijd, het catechumenaat vooraf, in welke tijd de
doopleerling niet alleen onderwezen, maar ook beproefd werd
5o

op de ernst van zijn levenswandel met vasten en bidden en zonden-belijding. De duur van die proeftijd was niet bepaald. Zolang hij duurde, mochten de catechumenen alleen het eerste gedeelte der H. Mis bijwonen : in het mysterie der Eucharistie
werden zij blijkbaar eerst zeer laat onderricht. De verschillende
plechtigheden, die nu in de Doopceremonien zijn samengevoegd,
de exorcismen, geloofsbelijdenis, hadden afzonderlijk plaats tijdens het Catechumenaat. In de regel ontving
de pasgedoopte (neophiet) onmiddellijk het
Vormsel.
Vormsel.
Wat de Biecht betreft, ligt de oud-christelijke
Biecht.
praktijk goeddeels in het duister. De berichten erover in de eerste eeuwen zijn vrij schaars en afkomstig
uit verschillende delen der Kerk, zodat we ze maar niet zonder
meer mogen samenvoegen, om een beeld van het geheel te krijgen. Daarenboven zijn die berichten vertroebeld door de moeilij kheden, die de Kerk ondervond, doordat sinds de tweede helft
der tweede eeuw er een sterk-rigoristische stroming is. Vast
staat, dat in alle berichten over zondenvergeving en boete de
noodzakelijkheid van het berouw en van de vaste wil, om het
leven te verbeteren, naar voren treedt. Er is ten slotte slechts
een zonde, waarvoor de oude Kerk geen vergiffenis kent, en
dat is hardnekkige boosheid. Wel zijn er veel berichten over
andere zonden, die niet of slechts bij uitzondering zouden kunnen vergeven worden, maar uit diezelfde berichten blijkt, dat
deze praktijk niet algemeen was in de Kerk, daarentegen van
montanistische oorsprong ; vast staat ook, dat de Kerk van het
begin of voor zich het oppertoezicht opgeeist heeft in het proces
der zonden-vergeving. Toch is het ondoenlijk, om uit de bekende teksten een juiste voorstelling te geven van het proces der
zondenvergeving in de oude Kerk. De moeilijkheid komt voor
een groot deel hieruit voort, dat de theologie nog zo weinig
ontwikkeld was, en dat men met name nog niet geleerd had,
scherp onderscheid te maken tussen de begrippen „schuld" der
zonde en „straf" der zonde. Men weet dan niet, of een bepaalde
uitdrukking betrekking heeft op schuld of op straf ; er wordt
van „zonde" gesproken, zolang niet en schuld en straf volkomen
verdwenen zijn. Daar komt dan nog bij het levendig besef, dat
de zondaar door zijn daad ook de gemeenschap der gelovigen
schade toebrengt, en dat dus de verzoening ook met de gemeente
(het mystieke Lichaam van Christus) moet plaats hebben, eer
de zonde geheel is weggenomen. Wie de hier volgende tekst van
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Tertulliaan aandachtig leest, zal er alle elementen in vinden,
die vandaag nog vereist worden voor zonden-vergeving; maar
zal toch moeten constateren, dat hem de juiste opeenvolging niet
duidelijk geworden is.
„ . . . . niet alleen moet (de boetvaardigheid)
Getuigenis
in het geweten bestaan, maar ze moet ook
Tertulliaan.
uiterlijk in enige daad geopenbaard worden.
Deze daad, die gewoonlijk met een Grieks woord genoemd
wordt, is de exomologesis, waardoor we onze misdaad voor de
Heer belijden, niet alsof Hij ze niet kende, maar omdat door
de belijdenis de genoegdoening wordt voorbereid, door de belijdenis het berouw ontstaat, door het berouw God zachter gestemd wordt. De exomologesis is dan een tucht, die de mens
neerwerpt en vernedert, die een levenswijze oplegt, welke barmhartigheid aftrekt. Ze geeft voorschriften over kleding en voeding, om in boetekleed en as neer te liggen, de lichaamsluister
door vuil te ontsieren, de ziel door droefheid neer te drukken,
door deze droevige behandeling de zonden in te lossen ; om
overigens spijs en drank slechts te gebruiken, om het leven te
behouden, niet om het genot ; om zij n gebed door aanhoudend
vasten te ondersteunen, te zuchten, te wenen, en dag en nacht
tot de Heer zijn God te roepen ; om zich neer te werpen voor de
priesters, te knielen voor Gods dierbaren, en alle broeders te
smeken, dat ze bij God voor hem zullen bidden. Dat alles doet
de exomologesis, om de boetvaardige stemming aan te wakkeren, om door de vrees voor het gevaar God te eren, opdat zij zelf,
het vonnis strijkend over de zondaar, in de plaats trede van
Gods verontwaardiging, en door deze tijdelijke tuchtiging de
eeuwige straffen, ik zeg niet ijdel make, maar uitwisse. Wanneer zij dus de mens neerwerpt, heft zij hem eerder op : wanneer
ze hem vuil maakt, reinigt zij hem eerder. I n zover gij u zelf
niet gespaard zult hebben, in zover zal God u, geloof mij,
sparen. Maar ik weet, dat zeer velen dit werk, dat hen dwingt
zich-zelf openbaar te maken, of afstellen of van dag tot dag
uitstellen, want ze denken meer aan hun schaamtegevoel dan
aan hun zaligheid ; zoals zij, die enige ziekte hebben aan de
schaamdelen van het lichaam, vermijden, dit aan de geneesheer
bekend te maken, en zo met hun schaamtegevoel omkomen. Het
is namelijk voor hun schaamtegevoel onverdragelijk, om aan de
beledigde God voldoening te geven, om hervormd te worden
voor de zaligheid, die zij verspeelden. Ja, waarlijk, gij zijt wel
verstandig in schaamte, die, wanneer het erop aan komt ver52

giffenis te vragen, kleinmoedig zijt ! I k geef niet toe aan de
schaamte, want hoe meer zij lijdt, des te meer ga ik vooruit:
zij zelf trouwens vermaant de mens : let niet op mij, voor uw
heil onder te gaan is mij gewin. Zeker, het gevaar voor het
schaamtegevoel is dan hard, wanneer het bestaat onder mensen,
die onder hoongelach zullen spotten, bij wie de val van de een
verheffing voor de ander is, waar men trapt op wie zich vernedert. Maar onder broeders en mededienaren, waar hoop en
vrees en vreugde en smart en lijden gemeenschappelijk zijn
(omdat ze een geest hebben van de gemene Heer en Vader),
waarom denkt ge daar, dat deze anders gezind zullen zijn dan
gij-zelf ? Waarom hebt ge een afkeer van degenen, die zich
deelgenoot voelen van uw zonden, alsof ze zich erover zouden
verblijden ? Het lichaam kan zich niet verheugen, omdat een
lidmaat in smart is : het geheel moet er zich noodzakelijk over
bedroeven en meewerken tot herstel. I n de een zowel als in de
ander is de Kerk, maar de Kerk is Christus. Wanneer ge dus
u nederwerpt voor de broeders, dan omhelst ge Christus, gij
smeekt Christus. Wanneer zij over u tranen storten, lijdt Christus, vraagt Christus voor u de Vader. Gemakkelijk wordt altijd
verkregen, wat de Zoon vraagt. En het is wel een groot voordeel voor het schaamtegevoel, dat de verberging van de zonde
belooft! Want als we iets onttrokken hebben aan de kennis der
mensen, kunnen we het daarom ook voor God verbergen ? Is er
wel vergelijking tussen de kennis der mensen en het weten van
God ? Of is het beter als verdoemde schuil te gaan dan openlijk
vrij gesproken te worden ? Het is wel deerniswaardig, wanneer
men tot de exomologesis moet komen. Maar door het kwaad
komt men nu eenmaal in deerniswaardige toestand ; maar waar
boetvaardigheid gedaan moet worden, houdt het op deerniswaardig te zijn, omdat het heilzaam geworden is. Deerniswaardig is het, gesneden te worden of gebrand met gloeiend ijzer of
gepijnigd door bij tend poeder : maar toch, de pijnlijke geneesmiddelen maken door de genezing de pijn goed, en moedigen
door de toekomstige genezing aan, om de ogenblikkelijke pijn
te ondergaan". I n de overgeleverde teksten van de oude Kerk
treedt de publieke boete, die de naam draagt van „canonieke" of
gereglementeerde boete het meest op de voorgrond, maar de
private boete door bidden, vasten en aalmoezen geven voor
kleinere fouten bestaat daarnaast ; sinds de zesde eeuw wint het
gebruik veld, dat het verzoeningsproces, waarbij de Kerk bemiddelend optreedt, hoofdzakelijk wordt afgehandeld tussen
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priester en poenitent. De publieke boete begint dan minder veelvuldig te worden, maar ze bleef toch bestaan, zelfs tot na het
Concilie van Trente.
Over het huwelijk als sacrament zijn de geHuwelijk.
gevens in de eerste eeuwen zeldzaam. Maar we
weten toch o.a. het volgende. Vooreerst, dat de oude Kerk het
huwelijk hoogachtte en het verdedigde tegen de aanvallen van
overdreven asceten. Vervolgens, dat de Kerk begon met een
eigen huwelijksrecht te vormen, onafhankelijk van de wetgeving
van de Romeinse Staat : Paulus Callixtus (217-222) bepaalt
uitdrukkelijk, dat het huwelijk tussen aanzienlijke vrouwen en
vrijen. of slaven, dus ook zulke, met wie zij volgens het Romeinse
Recht geen wettig huwelijk konden aangaan, geldig was. Tenslotte, dat de Kerk ook toen reeds bij het sluiten van het huwelijk tussenbeide trad : St. Ignatius van Antiochie en Tertulliaan
spreken daarover uitdrukkelijk. Wanneer in de volgende eeuwen
de grote Kerkvaders meer uitvoerig ook over deze zaak gaan
spreken, dan doen ze het in zulke termen, dat men terecht daaruit besluit, dat zij het huwelijk beschouwden als een genademiddel, dus wat wij noemen een sacrament. Deze laatste term
heeft evenwel pas in veel latere tijd die juist-omschreven betekenis gekregen.
§ 4. Heitigenverering. Kerken. Catacomben.

I n het godsdienstig leven der christenen nam
een grote plaats in de verering der heiligen.
De gelovigen, die sinds de vij fde eeuw in het
Geloof aan Gemeensymbolum
der Apostelen beleden de „Gemeenschap d. Heiligen.
schap der heiligen", stonden tegenover hun
overledenen heel anders dan de heidenen. Terwijl deze laatsten
in hun gedachtenisviering gedreven werden door de vrees en
poogden de schimmen der afgestorvenen te verzoenen, en hun
droefheid uitten hebben de christenen zich laten leiden door
deze dubbele gedachte : de levenden bidden voor de doden, en
de doden voor de levenden. Deze gedachten blijken uit de opschriften en versieringen der christelijke graven : „Bid voor uwe
ouders — leef in vrede en bid voor ons uw ziel ruste zalig
in God en bid voor uw zuster — lafenis geworde u en bid voor
ons". De orantenfiguren in staande houding, dus in de houding
van smeking, bewijzen, dat de overledenen aan dat verlangen
der levenden voldoen.
IV. Vereri ng dei
Heiligen.
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Van de heidenen echter namen de christenen het gebruik
over, om op bepaalde tijden, meer bijzonder op de verjaardag
van de overledene, bij het graf zijn gedachtenis to vieren door
een maaltijd, waarmede dan vermoedelijk wel het Offer verbonden werd. Die term „verjaardag" (natalitia) kreeg gaandeweg de betekenis van „jaarfeest", en St. Augustinus gaf eraan
de betekenis van „geboortedag voor de hemel". Maar die gedachtenisviering was uiteraard beperkt tot de familie van de
overledene.
Evenwel onder de massa der afgestorvenen,
Martelaren.
die na een paar generaties vergeten waren,
treedt sinds de tweede eeuw (zie wat boven gezegd werd over
St. Polycarpus naar voren het corps der martelaren. Zij, die
voor de Kerk hun bloedgetuigenis gegeven hebben, behoren
niet aan een familie maar aan de hele Kerk ! Van hen neemt
de Kerk de verering over : zij kregen de oftenbare religieuse
verering der geh,ele gemeente. Van hen komen de namen in de
gedachtenislijsten der H. M is, hun sterfdagen worden ter
viering opgetekend, zij krij gen een eigen Mis-officie. De gedachtenis werd gevierd bij hun graf, waarop of waarbij een
altaar werd ingericht. Dat graf wordt voornamer dan dat der
andere gelovigen ; het krijgt een arcosolium (boog) en andere
versiering, en gaarne beeldt men de martelaren of als advocaten,
die bij de Rechter de zaak der gelovigen verdedigen. Naast de
martelaren komen dan in de verering der gemeente de „belijders" ; oorspronkelijk verstond men onder deze
Belijders.
naam degenen, die wel hun geloof voor de
rechter beleden hadden, maar niet gemarteld waren, later degenen, die uitblonken door deugdsbeoefening. „Niets evenaart",
zegt Prof. Schrij nen, „in treffende schoonheid en dichterlijke
rijkdom de heiligenkultus, wanneer wij hem gadeslaan in de
verheven eenvoud van zijn oorsprong. Hij is het eerbetoon en de
dankbaarheid der gemeente aan degene, die zijn bloed voor haar
heeft over gehad ; hij vertolkt het vertrouwen dier gemeente in
de voorspraak van hun machtige medeburger, loot van hun stam
en bloed van hun bloed, die nu zo machtig is bij Christus in de
heerlijkheid van het Paradijs. Tot hem stijgt de stille bede des
yolks, uitgedrukt in het sobere grafschrift : „In uw gebeden wil
vragen voor ons, omdat wij weten, dat gij in Christus zijt".
Reeds bleek uit de geschiedenis van St. PolyRelieken.
carpus, hoe hoe prijs de christenen stelden op
de relieken der martelaren. Over het algemeen hadden Joden
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en heidenen zulk een afschuw van lijken, dat iedere aanraking
ermee verontreinigde, en eerst door zorgvuldige reinigingen
moest worden weggenomen, voor men enige kultusakt mocht
stellen. De H. Gregorius van Nyssa (t 395) geeft de christelijkelijke opvatting aldus weer : „Anders worden de overblijfselen verafschuwd en niemand komt graag langs een graf, of
wanneer hij per ongeluk een open graf ontmoet, en zijn blik
op de afschuwelijke inhoud laat vallen, dan vlucht hij vol walg
heen. Komt hij echter op zulk een plaats, waar zich het gedenkteken en de overblijfselen van een heilige bevinden, dan . . . .
wenst hij terstond ook de reliekschrijn te naderen, terwijl hij
gelooft, dat de aanraking ervan heiliging en zegen is, en laat
men hem van het stof meenemen, dat op de rustplaats is neergekomen, dan wordt dat stof als een geschenk beschouwd en die
aarde als een schat bewaard ; maar dat het aanraken van de
overblijfselen zelf, wanneer die eens door een gelukkig toeval
mogelijk is, zeer gewenst en de bevrediging van een diep verlangen is, dat weten diegenen, die het ondervonden en dit verlangen vervuld hebben !"
In de behandeling der relieken is in verloop
Behandeling.
van tip grote verandering gekomen. Met de
heidenen hechtte de oude Kerk blijkbaar grote waarde hieraan,
dat alle overblijfselen der martelaren mede begraven werden;
men verzamelde op de plaats der terechtstelling zeer zorgvuldig
alle ledematen; vrouwen en meisjes wedijverden met de mannen, om zelfs onder de ogen der beulen het bloed, dat uit de
aderen hunner stervende broeders vloeide, op te vangen met
sponsen en doeken ; de bloedige kleren en sluiers gaf men hun
mee in het graf, men verzamelde zelfs de van bloed gedrenkte
aarde en borg die bij het lichaam. Wel kwam het voor, dat particulieren in het bezit waren van gedeeltelijke relieken, maar
dit werd beschouwd als een misbruik. Na de kerkvrede heeft
men in het Oosten die opvatting verlaten.
In het Oosten.
Reeds Gregorius van Nyssa getuigt dat2Toch
ging dat niet zonder tegenstand, want in dezelfde tijd (386)
maakt keizer Theodosius een wet tegen het verdelen van de
lichamen der martelaren. In het Westen hield paus Gregorius I
(590-604) nog sterk vast aan de °vergeIn het Westen.
leverde praxis : toen keizerin Constantia hem
vroeg, om het hoofd van St. Paulus naar Constantinopel te
zenden, antwoordde hij : „Bij de Romeinen is het geen gewoonte,
om,.wanneer relieken gevraagd worden, iets van het lichaam te
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geven, maar men legt een doek op de relieken en stuurt die na
de aanraking met de heilige lichamen". Op deze en andere
wijzen werd aan het godsvruchtig verlangen der gelovigen voldaan. Dezelfde Gregorius stuurt aan verschillende personen
als relieken : sleutels of kruisen, die het graf van St. Petrus
hebben aangeraakt, en waarin een deeltje van Petrus' ketting
versmolten was, of iets van de rooster van St. Laurentius, kruisen
met een partiekel van Christus' kruis e.d. I n verloop van tijd
kreeg het Oosterse gebruik ook in het Westen de overhand.
I n de lief de der Christenen heeft de H . Maagd
Maria verering.
blijkbaar steeds een rote plaats ingenomen.
De Maria-feesten zij n eerst later ontstaan ; de Kerk heeft eerst
haar voile aandacht geschonken aan de vaststelling van de
feesten ter ere van het leven en lijden des Heren ; daarna drong
zich van zelf de behoefte op, om te zorgen voor een behoorlijke
verering der talrij ke martelaren, en eerst later werd het gebruikelijk, om ook zulke heiligen door feestdagen te vereren,
die geen martelaren waren. Wanneer in de 4e eeuw ketters
haar maagdelijkheid en goddelijk moederschap aanvallen,
treedt de kerkelijke verering van Maria meer naar voren, zowel
door het stichten van kerken als door het instellen van afzonderlijke feesten, haar ter ere. Evenmin als van andere heiligen zijn
ons van de H. Maagd beelden, voor verering bestemd, uit de
eerste drie eeuwen bekend. Maar reeds de oudste kerkelijke
schrij ver spraken met grate eerbied over de maagdelij ke Moeder en over de „tweede Eva", en in de overblijfselen der oudchristelijke kunst komt herhaaldelijk voor de afbeelding van
Maria, alleen of met het Kind, afzonderlijk of in tafrelen van
de aanbidding der Wijzen en de terugvinding in de tempel.
Een afbeelding is er zelfs in de catacombe van
Oudste afbeelding.
Priscilla, waarop Isaias en Maria, zittend met
het Kind op de schoot, en waarvan de beroemde kenner van het
ondergrondse Rome, De Rossi, vermoedt, dat zij ontstaan is
onder de ogen der Apostelen-zelf, zeker niet later dan de eerste
helft der tweede eeuw.
Hun godsdienstige bijeenkomsten hebben de
V. Godshuizen.
christenen
aanvankelijk wel gehouden in parParticuliere huizen.
ticuliere huizen, en dan natuurlijk bij voorkeur in die van aanzienlijke gemeenteleden. Daarin hebben
dus de plechtgebruiken bij het vieren der Eucharistie hun
eerste vorm gekregen, en zo ligt het voor de hand, dat de
latere kerkgebouwen in grondplan met het aanzienlijke Ro-
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meinse huis overeenkomst vertonen. Van Alexander Severus (222-235) weten wij, dat hij
in een kwestie tussen de Romeinse herberghouders en de christengemeente van Rome over een stuk grond,
dat toewees aan de christenen, om er God te vereren, dus wel,
om een kerk te bouwen ; wanneer de vervolging van Diocletiaan
uitbreekt, hebben de christenen in de steden alom ruime nieuwe
kerken, die zij gebouwd hadden, omdat de vroegere te klein geworden waren. Te Nicomedie stond de kerk in het gezicht van
het keizerlijk paleis. Men had dus reeds geA fzonderlij ke kerkruime tijd afzonderlijke kerkgebouwen, mingebouwen.
stens sinds het begin der derde eeuw ; jammer
is ons van die oude kerkgebouwen niets bewaard gebleven : het
vervolgingsedict van Diocletiaan beval immers het afbreken der
kerken, en in het gebied van Constantius Chlorus, waar het edict
zo goed als niet werd uitgevoerd, hebben de stormen van de
volksverhuizing de gebouwen weggevaagd. Na de kerkvrede
zijn de kerkgebouwen overal met nieuwe luister opgetrokken.
Vooral in Rome zijn er heel wat tot in onze tijd bewaard, maar
bij de meeste maken de latere bijbouwen en restauraties het toch
moeilijk om de oorspronkelijke bouw te onderkennen.
Van tijd tot tijd hielden de christenen ook
Catacomben.
bijeenkomsten in de catacomben, zoals bij het
vieren van de gedachtenis der martelaren of ook, maar dan
slechts in kleine groepen, in tijden van vervolging, wanneer de
kerken gesloten waren. Zo zagen we paus Sixtus I I met zijn
diakens in de catacombe van Praetextatus. Catacomben zijn er
niet alleen in Rome, maar ook in andere plaatsen, waar de gesteltenis van de bodem en de financiele draagkracht der gemeente het aanleggen ervan toelieten. Het zijn onderaardse
begraafplaatsen, waar in regelmatige, schier eindeloze gangen,
in de zachte steen graven zijn uitgehouwen, die met marmeren
platen gesloten werden. De Romeinse catacomben zijn het meest
bekend. Nadat ze eeuwen lang vergeten hadden gelegen, heeft
eerst in de zestiende eeuw Bosio, maar vooral in de negentiende
eeuw J. B. de Rossi ze opnieuw „ontdekt", doorvorst en aan de
wereld bekend gemaakt in zijn grote werk
,4 polo getische
„Het onderaardse Rome", waarin we in onwaarde.
afwijsbare getuigen een groot stuk van het
oud-christelijke leven zien herrijzen. De catacomben zijn n.l.
versierd met inschriften en schilderingen, die juist door de
omstandigheid, dat de catacomben zo lang ontoegankelijk geH uizen tot kerk ingericht.
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weest zijn, niet alleen bewaard werden, maar ook ieder vermoeden van latere vervalsing uitsluiten.
De voorstellingen der begraafplaatsen hebben
Meest voorkomende
uiteraard
betrekking op doodsgedachten : oorafbeeldingen.
deel, lot der afgestorvenen, eeuwig leven, Gods
rechtvaardigheid en barmhartigheid. Veelvuldig is de afbeelding van de goede Herder ! Maar daarnaast neemt een zeer
voorname plaats in de voorstelling in diepzinnige symboliek
van het „onderpand ter toekomstige heerlijkheid", de Eucharistie. Wanneer men een afbeelding ziet, die voorstelt : een vis met
een broodkorf op de rug, of een drievoet met een grote vis en
twee of drie broden, of zeven mannen rond een tafel waarop vis
en brood, dan is het niet terstond duidelijk, dat we hier met symbolen van de Eucharistie te doen hebben. Maar wanneer men
nu weet, dat vanaf de tweede eeuw de kerkelijke schrijvers in
groot aantal en constant getuigen, dat de vis het symbool is van
Christus, (de letters van het Griekse woord IXOYE zij n de beginletters van 'limb's Ifetar6s eeof) `Yak Emile ( Jezus Christus
Gods Zoon Zaligmaker) ), wanneer men weet, dat andere voorstellingen geven een „vis met anker" met het bijschrift „hoop
in Christus" of vis en duif met palmtak met het bijschrift : „in
vrede en in Christus" dan kan er aan de Eucharistische aard
der eerstgenoemde voorstellingen geen twij fel meer bestaan.
Wanneer men in de catacombe van Lucina ziet een voorstelling : op een soort van altaar een melkemmer, tussen twee lammeren in, of in St. Domitilla een melkemmer, hangend aan de
herdersstaf naast een lam, dan kan men zelfs met de herinnering
aan wat St. Petrus zegt : „verlangt als pas-geboren kinderen
naar de redelijke melk", toch nog twij felen aan de aard der
voorstelling. Maar, wanneer men in het eerste visioen van Perpetua leest, dat de heilige de hemel ziet als een tuin, waarin de
goede Herder haar geeft van de verse melk, die zij met over
elkaar gekruiste handen ontving en at, en alle omstaanders antwoordden : „Amen", — dan is alle twij fel aan de Eucharistische symboliek van die voorstellingen uitgesloten.
Zo is er uit de catacomben-voorstellingen heel wat te leren
aangaande de opvattingen der oude christenen. Ook aangaande
de geschiedenis der vervolgingen, wanneer men n.l. kan nagaan,
in welke tijd bepaalde galerijen in de catacomben zijn dichtgeworpen, om de heidenen te beletten, de daar aanwezige beroemde
graven te schenden — of wanneer bepaalde geheime uitgangen
zijn aangebracht, om de christenen gelegenheid te geven tot
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ontvluchting, indien ze bij hun verboden samenkomsten werden
verrast.
De catacomben werden ook na de kerkvrede nog gebruikt als
begraafplaatsen. De christenen stelden er toen prijs op, om in
de nabijheid der martelaarsgraven te rusten. Dit gaf aanleiding
tot heel wat vernieling, omdat men, ten einde nieuwe graven
uit te houwen, de bestaande versieringen niet ontzag. Paus Damasus (366-384), die zich veel moeite gaf, om de catacomben
te versieren met bouwwerken en prachtige inscripties, stelde
door zijn eigen voorbeeld paal en perk aan dat misbruik : hij
plaatste een opschrift in de pauscrypte van het coemeterium
van Callixtus, waarin hij te kennen gaf, dat hij zijn verlangen,
om ook daar bijgezet te worden, onvervuld laat, ten einde de
rust der heiligen niet te verstoren. Toen de Langobarden de
omstreken van Rome onveilig maakten, brachten de pausen in
de achtste eeuw de voornaamste relieken naar de stad ; de catacomben raakten toen in vergetelheid, waauit zij eerst in de
nieuwe tijd werden opgehaald.
§ 5. Strijd over Kerkelijke praktijken.
VI. Vaststellen
der praktijken.

Het kon niet uitblijven, dat ook bij het vaststellen der praktijken in de oude Kerk zich
Datum van Paasmoeilijkheden zouden voordoen. Van vrij onfeest.
schuldige en vredelievende aard was de strijd,
die ging over de bepaling van de datum voor het Paasfeest. Die
is al begonnen in de tweede helft der tweede eeuw : dan zien we
St. Polycarpus te Rome met paus Anicetus spreken over het
verschil van praktijk in Klein-Azie en de rest van de Kerk. Ze
hadden even weinig resultaat te boeken als de concilies, die op
het einde der eeuw op bevel van paus Victor ( 19o—I 98) in alle
delen der Kerk gehouden werden. Zelfs in de Westerse Kerk
vinden we afwijkende gebruiken tot in de tijd van Karel de
Grote.
Veel meer diepgaand was het verschil, dat op de helft der
derde eeuw leidde tot onenigheid tussen St. Cyprianus en de
Kerk van Rome : de strijd over de ketterdoop.
Ketterdoop.
Het verschil liep hierover, of mensen, die van
een sekte naar de Kerk kwamen, opnieuw moesten gedoopt
worden. Sinds het einde van de tweede eeuw was er in verschillende particuliere kerken het gebruik ontstaan, dat men
hen overdoopte. Zo in Klein-Azie en in Afrika. Men rede6o

neerde daarbij aldus : voor de geldigheid van het Doopsel is
nodig, dat het toegediend wordt in de naam van de ware God
en uit naam van de ware Christus ; nu kunnen de ketters wel
dezelfde woorden gebruiken, maar zij dienen het toch toe in
en uit de naam van een andere God en een andere Christus,
omdat ze onder dezelfde woorden wat anders verstaan dan de
Katholieken. Daarenboven is alleen dan de Kerk de zondenvergeving toevertrouwd ; de ketter, die buiten de Kerk staat,
kan dus nooit geldig de zonden wegnemen, dus nooit geldig
dopen. Deze redenering maakte ook St. Cyprianus en hij deed
veel moeite, om alle bisschoppen van Afrika en Numidie tot de
praktijk van het weder-dopen te brengen, terwiji hij met zijn
gelijkgezinde medebisschoppen in Klein-Azie een levendige
briefwisseling onderhield.
I nderdaad nemen in 256 de vijf en tachtig bisschoppen, die
St. Cyprianus toen in concilie om zich verenigd zag, een besluit
in de geest van de Carthaagse bisschop, en ze geven daarvan
kennis aan paus Stefanus (254-257). Deze had intussen een
degelijk onderzoek ingesteld naar de onvervalste kerkoverlevering in deze. Hij redeneert : ofschoon de ketters niet het ware
geloof in de Drieeenheid hebben, willen zij toch, als zij dopen,
het Doopsel van Christus toedienen ; daarom dopen zij volgens
de instelling van Christus en in naam van de echte Drieeenheid,
in wier naam Christus het Doopsel wil toegediend zien ; gevolgelijk is hun Doopsel geldig, en herhaling ervan ontoelaatbaar
— en hij stuurde naar Afrika de bindende uitspraak : „I ndien,
uit welke ketterij dan ook, er tot u overkomen, dan moet niets
vernieuwd worden, maar zoals overgeleverd is, moeten hun de
handen worden opgelegd tot boetvaardigheid". Tegelijk dreigt
de paus met afbreken van het kerkelijk verkeer (excommunicatie), als zijn beslissing niet wordt aangenomen.
Voor St. Cyprianus een grote teleurstelling ! Hij beging de
— niet goed te keuren, maar toch te verklaren ! zwakheid
van zich niet te onderwerpen, zonder zich evenwel positief tegen
de Paus te verzetten. Wel geeft hij in vrij heftige termen uiting
aan zijn teleurstelling in brieven aan verschillende medestanders. Tot een werkelijke excommunicatie van Cyprianus en de
zijnen schijnt het niet gekomen te zijn. Wel werd de verhouding
met Rome gespannen. Bisschop Dionysius van Alexandria trad
bemiddelend op, en zo zien we, dat onder Sixtus I I (257-258)
de vrede met Cyprianus hersteld is, en dat Cyprianus, die kort
daarop gemarteld werd, in de Romeinse Kerk hoge verering
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genoot. De beslissing van paus Stefanus werd gaandeweg in
heel de Kerk aangenomen, en is sinds het begin der vierde eeuw
algemeen aanvaard. Wanneer daarna nog twij fel is over de
geldigheid van ketterdopen, dan is het niet meer de vraag of
ketters geldig kunnen dopen, maar of zij de goede formule gebruiken.
De grootste moeilijkheid ondervond de Kerk
Wederopname
in de bepaling van de tucht omtrent degenen,
zondaars.
die na een grote zonde weer in de kerkelijke
gemeenschap wensten opgenomen, en tot de H. Communie toegelaten te worden. Er is sinds het eind der tweede eeuw in de
Kerk een rigoristische stroming, die zich verzet tegen wederopndme van ontuchtigen en afvalligen. Tegen het wederopnemen van ontuchtigen verzetten zich vooral Tertulliaan in
Afrika en Hippolytus in Rome. Maar de Paus (of het Zephyrinus was of zijn opvolger Callixtus, staat niet vast) handhaafde tegen dat drijven de overgeleverde leer, dat ook voor
die zondaars vergiffenis mogelijk was.
De kwestie over de afvalligen werd urgent tijdens de vervolging van Decius. Toen in Lyon in 177 verschillende christenen waren afgevallen, werden zij met vreugde weer in de Kerk
opgenomen : de eerste keer, dat we het geval vermeld vinden,
toont de Kerk zich een barmhartige Moeder, voortzetster van
het werk van de goede Herder. I n de tijd van Decius staat in
Rome Novatianus op, om te beweren, dat de afvalligen onder
geen beding weer opgenomen mogen worden. Tegenover hem
verdedigen zowel de Paus als Cyprianus een meer gematigde
praktijk, waardoor de afvalligen, na boete overeenkomstig de
zwaarte van hun schuld, naarmate ze n.l. sacrificati of libellatici waren, opgenomen worden.
Toch verzetten zij zich ook tegen al te grote gemakkelijkheid.
Het was gewoonte, dat de belijders, de marteVoorspraak marlaar-candidaten,
voor de afvalligen ten beste
telaren.
spraken bij de bisschop, die om hun voorspraak
de boetetijd verkortte (hetzelfde idee als in de latere aflaten !),
maar nu waren er van die martelaren, die hun bevoegdheid te
buiten gingen, en zonder meer de reconciliatie toestonden. Daartegen komt St. Cyprianus met alle kracht op : persoonlijke boete
is noodzakelijk.
Het heeft de Kerk heel wat moeite en heel wat strijd gekost,
om tussen rigorisme en laxisme het juiste midden te vinden
En intussen spreekt haar eigenlijke geest zich krachtig uit,
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wanneer juist in deze tijd de gelovigen in hun catacombenvoorstellingen telkens weer heenwijzen naar Hem, die om het
verloren schaap alle andere verlaat : de Goede Herder !
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TWEEDE AFDELING
De Kerk na het edict van Milaan order de volkeren van de
Grieks-Romeinse beschaving.

Door het edict van de keizers Constantijn en
Licinius was de toestand van de Kerk ten
enenmale veranderd. Voortaan zou zij rustig kunnen werken
aan Naar verdere afbouw, zo uiterlijk als innerlijk. Evenwel
rust bestaat er niet voor de Kerk op aarde ; zij is de strijdende
Kerk ; en het mystieke lichaam van Christus, het bovennatuurlijk organisme, gaat steeds voort met het uitscheiden uit de
levenseenheid van schadelijke elementen, met het ontwikkelen
van nieuwe levensvormen, met het afweren van wat het 'even
dreigt te verstikken, met het opnemen in de levenseenheid van
nieuwe stoffen. Zo is ook deze periode uiterlijk vol strijd en
woeling, innerlijk wordt de Kerk versterkt voor Naar grootse
taak : het opnemen en assimileren der Germaanse volkeren. Dit
gebeurt in dezelfde tijd, die in deze afdeling behandeld wordt,
hangt met de bier behandelde gebeurtenissen innerlijk samen
— maar we zullen het apart behandelen, om zo de ontwikkeling
duidelijker te doen uitkomen.
Maar, wanneer in het Westen door de intreding der Germaanse volkeren in de Kerk de ontwikkeling langs heel nieuwe
banen gaat, blij ft in het Oosten de ontwikkeling regelmatig
aansluiten aan wat in de vorige eeuwen gebeurd was. Alleen
wordt de afkeer van de Oosterlingen tegenover het Westen
sterker, naarmate hier de Germaanse invloed aan kracht wint.
Toch lijkt het beter, om de geschiedenis van de Oosterse Kerk,
die uitloopt in het Oosterse Schisma, in deze afdeling te behandelen.
En zo blijven er vijf onderwerpen, in even zoveel hoofdstukken te bespreken.
I . De Kerk en het Romeinse Rij k.
II. Ontwikkeling der kerkleer of de grote ketterijen.
I I I. De eerste ontwikkeling van het georganiseerd ascetisch
leven of de oorsprong van het Kloosterwezen.
I V. De voornaamste dragers dier ontwikkeling of de grote
Kerkvaders.
V. De Griekse Kerk tot aan de Oosterse Scheuring.
T oestand der Kerk.

HOOFDSTUK I.
De Kerk en het Romeinse Rijk.
1.

V erhouding van Kerk en Staat.

Door het edict van Milaan waren heidendom
en christendom gelijkelijk onder de bescherming van de Staat genomen. We kunnen
spreken over een soort pariteitstaat, mits we
dat niet verstaan in de moderne zin van onverschilligheid ten opzichte van een bepaalde godsdienst, maar in
die zin, dat en heidendom en christendom gelijkelijk door de
Staat erkend, gesteund en overheerst worden. De titel „Pontifex maximus", hoofd van de heidense godsdienst, behielden de
keizers tot Theodosius. De godsdienstige politick der keizers
streefde ernaar, om aan het Christendom de rechten te geven,
die het heidendom genoot, en zelfs grotere, terwij 1 het heidendom verwaarloosd werd. Het laatste komt bij v. tot uiting in
het verbod aan de stadhouders, om deel to nemen aan publieke
offers. Bij het nastreven van het eerste doel toonde Constantijn
duidelijk zijn voorliefde voor de christelijke Kerk.
Niet alleen toch stelde hij Haar en de bedienaren van de godsdienst op een lijn met de heidense, maar in zijn hele werkzaamheid blijkt het streven naar verheffing van het Christendom.
Hij gaf aan de clerici vrijstelling van publieke diensten (immuniteit), aan de kerkelijke goederen vrijdom van belasting,
en aan de clerici bijdragen uit de staatskas, aan de Kerk de bevoegdheid om erflatingen te aanvaarden, en het asylrecht aan
de kerkgebouwen. Deze voorrechten hadden ook de heidense
priesters. Maar daarenboven gaf hij aan de bisschoppen rechtsmacht in civiele zaken, en schafte hij ten gunste van de maaguclijke staat de wetten af, die tegen de ongehuwde staat bestonden.
Voeg daar bij, dat heel wat wetten gericht zijn op de bevordering van de christelijke zeden : op Zondag moeten rechtszaken
en handenarbeid rusten, en aan de soldaten wordt gelegenheid
gegeven, om de godsdienstoefeningen bij te wonen ; de heiligheid van het humielijk wordt bevorderd door bepalingen tegen
schaking, concubinaat en echtscheiding ; de vrijlating van christen-slaven wordt gemakkelijker gemaakt, het recht van slavenmishandeling ingeperkt; tot de gladiatoren-gevechten wordt
niemand meer veroordeeld ; de kruisdood wordt afgeschaft ter
ere van de Kruisdood van Christus, en niemand zal meer geGodsdienstige toestand in Romeinse
Rijk.
Streven van Constantijn.
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brandmerkt worden op het voorhoofd, opdat „het gelaat, dat
naar het beeld der goddelij ke Schoonheid gevormd is, niet misvormd worde".
Het persoonlijk leven van Constantijn is volPersoonlijk leven
strekt
niet vlekkeloos. Hij was niet vrij van
V. Constantijn.
caesaropapistische neigingen. Zijn doopsel
stelde hij uit tot het einde van zijn leven, waarin hij maar al te
veel navolgers vond : hij werd gedoopt op zijn sterfbed na de
keizerlijke waardigheid te hebben neergelegd, 22 Mei 337, door
de Ariaans-Christen bisschop Eusebius van Nicomedie. Maar
talrijk zijn de kerken, die hij gebouwd heeft, waarvan de voornaamste is de St. Pieter te Rome ; en hij ondersteunde de werkzaamheid op dit gebied van zijn moeder, de H. Helena. Zijn
paleis in Constantinopel deed in de voorstellingen, binnen en
buiten, het christelijke karakter van de heerser kennen, de opvoeding en de omgeving van de keizerlijke prinsen waren
christelij k.
Van overwegende betekenis werd het besluit
Constantinopel
van
Constantijn, om zijn residentie naar de
keizerl. residentie,
nieuwe stad Constantinopel te verleggen. Reeds
bleek onder vroegere keizers, dat ook zij het Oosten beschouwden als het krachtigste deel van het rijk. En zij zagen het goed ;
zoals de uitkomst leerde, dat in het Oosten het rijk duizend jaar
langer stand hield dan in het Westen. Constantijn wijdde
Mei 33o zijn nieuwe hoofdstad in, die in pracht van gebouwen
en kerken het oude Rome evenaardde. Aanvankelijk was dit
voor Rome een geweldige degradatie : de nieuwe residentie
werd de hoofdstad van het rijk, en streefde het oude Rome
voorbij. In het kerkelijke was het' nadeel eraan
Nadeel voor Kerk.
verbonden, dat gaandeweg de bisschoppen van
Constantinopel zich op een lijn wilden stellen met die van Rome,
wat niet weinig heeft bijgedragen tot de scheuring tussen de
Oosterse Kerk en de Westerse.
Maar daartegenover staat het dubbele grote
V oordeel.
voordeel, dat de pausen vrij bleven van de
kerkelijke overheersing der keizers, en dat zij door de loop der
omstandigheden ook in het wereldlijke onafhankelijk werden
van het keizerlijk gezag, en een eigen staat vormden. Over het
laatste wordt nader gesproken.
Wat het eerste betreft, de Romeinse keizers,
lnvloed van keizers
te
beginnen met Constantijn, hebben in het
oft het kerkelijke.
kerkelijke zich grote invloed toegeeigend. Dat
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kan niet verwonderen, wanneer we rekening houden met twee
omstandigheden. Vooreerst had men, zo onmiddellijk na de
kerkvrede, nog geen klaar begrip over de verhouding tussen de
Kerk en een christelijke Staat. De kwestie was uiteraard in
de periode der vervolging niet ter sprake gekomen, en nu stonden beide machten plotseling voor de noodzakelijkheid, om
samen te werken aan het gemeenschappelijk ideaal, de kerstening der maatschappij. Voor theoretiseren was voorlopig geen
tijd ; men had andere en meer gewichtige vraagstukken op te
lossen, zoals in het volgend hoofdstuk zal blij ken. Dat is men
eerst voorgoed gaan doen in de middeleeuwen, en met veel
strijd en moeite heeft men toen, na eeuwen, de juiste formulering
van de leer aangaande de verhouding tussen Kerk en Staat gevonden. Vervolgens moet men rekening houden met de omstandigheid, dat in de heidense Staat de keizers als summi
pontifices de hoofden der godsdienstige samenleving geweest
waren en nog waren. Van de kant van de keizers was er dus de
streving, om ook in de nieuwe omstandigheStreven der keizers.
den de hoogste autoriteit in godsdienstige zaken te blijven; van de kant der Kerk was het
iets ongehoords, dat men zich zou verzetten tegen de keizerlijke
autoriteit, en in de regel onderwierp men zich
Handelwijze der Kerk.
te gewilliger daaraan, omdat de keizers de
grote steun waren bij het werk van de Kerk.
Maar toch was de verhouding in de grond ongezond, en we
zullen in het volgend hoofdstuk verschillende voorbeelden zien
van de funeste invloed, die het eigenmachtig
Gevolgen,
ingrijpen van verschillende keizers in de loop
der kerkelijke zaken gehad heeft. Zeker, daarbij moeten we
met de genoemde omstandigheden rekening
Beoordeling.
houden, en daarom eerder bewondering hebben voor de bisschoppen, die wij zich manmoedig tegen dat
keizerlijk despotisme zien verzetten, dan afkeuring voor die
bisschoppen, die eraan toegaven maar intussen kunnen we
toch loven de beschikkingen der Voorzienigheid, die door de
overplaatsing van de residentie naar Constantinopel, en straks
door de veroveringen der barbaren, de Paus vrij waarde voor het
lot van de patriarch van de hoofdstad. Deze bleef de onderdaan,
al was het dan de eerste onderdaan, van de keizer en zijn werktuig. Door de verplaatsing van de residentie had de primatiale
zetel van de Kerk niet in die mate te lij den onder het goedbedoelde Caesaropapisme van de christelijke keizers.
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Constantijn stierf in 337, het Rijk werd toen verdeeld onder
zijn drie zonen, Constantijn I I, Constans en Constantius. De
eerste twee deelden het Westen, de derde wist zich reeds terstond het gehele Oosten te verzekeren door zijn mederegenten
uit de weg te ruimen. In 34o komt het tot oorlog tussen Constantijn en Constans, met het gevolg, dat Constans het gehele
Westen aan zich trekt, maar in 35o wordt hij vermoord door de
generaal Magnentius, die zich als keizer opwerpt, evenwel door
Constantius verslagen wordt. Van 351-361 is Constantius alleenheerser. I n 357 stelde hij zijn neef Julianus tot Caesar aan
in Gallie, Brittannie en Spanje. Deze keizer zullen we in de
strijd van het Arianisme herhaaldelijk ontmoeten.
Julianus draagt in de geschiedenis de bijnaam
van „ge".
AfvalliHij was de zoon van Constantius Julius, stiefbroeder van de eerste Constantijn, en was geboren in 331. Zijn vader viel als slachtoffer
van Constantius' politieke moord in 337, waaraan alleen Julianus en zijn broeder Gallus ontkwamen. Zijn opvoeding was in
handen van Arianen, die hem in de diepe schoonheden van het
christendom niet ingeleid hebben, zodat hij veel meer invloed
onderging van Mardonius, die, met de klassieke opleiding van
de prins belast, hem een geestdriftige bewondering voor het
Griekse classicisme instortte. Op rijper leeftijd kwam hij onder
leiding van dezelfde Mardonius te Constantinopel en te Nicomedie in aanraking met nieuw-platonische wijsgeren. Hier
leerde hij theosophie, onmiddellijk uit de godenwereld medegedeelde kennis, en theiirgie, de wetenschap om over bovennatuurlijke krachten te beschikken : zijn leven lang deed hij aan
wichelarij — en toen hij zich te Ephese in de nieuw-platonische
geheimen deed inwijden, was de breuk met het Christendom
volkomen, ofschoon hij uiterlijk christen bleef. I n Athene, het
centrum van de oud-heidense partij, zien we hem dan wijsbegeerte studeren in dezelfde tijd, toen Basilius en Gregorius van
Nazianze daar vertoefden, totdat hij in 357 opdracht kreeg van
Constantius, om als zijn Caesar in Gallie de Franken en Allemannen te gaan bestrijden. Hij doet het met succes, kreeg echter
onenigheid met Constantius, die de beste van zijn troepen uit
Gallie wilde terugtrekken. Deze troepen, aan Julianus gehecht,
weigerden te gaan, verhieven Julianus tot Augustus, en reeds
trokken de beide neven tegen elkaar op, toen de dood van Constantius in 361 Julianus tot onbetwist en algemeen keizer maakte.
Julianus de afvallige.
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Nu toonde hij zijn ware gezindheid. Voor het
christendom had hij slechts een diepe minachting : inderdaad kende hij het zuivere Christendom niet, en
van zijn christelijke neef Constantius had hij in zijn familie
genoeg te lijden gehad ! In plaats van het Christendom wilde
hij nu stellen een gelouterd heidendom, nieuw-platonisch in
zijn leer, verbonden met poezie en ernstig streven naar zedelijke
loutering, deugd en mensenwaarde. Dit nieuwe heidendom zou
de minderwaardigheid aantonen van een Christendom, dat hij,
met spot en hoon overladen, uit het leven zou terugdringen.
Tot bloedige vervolging kwam hij niet ; het verleden had voldoende bewezen, dat dit geen afdoende methode was. Maar hij
trachtte de Kerk en de christenen op cultureel, economisch en
sociaal terrein onmogelijk te maken en daar tegenover het heidendom als tegenkerk te organiseren. Daarom liet Julianus
geen gelegenheid ongebruikt in zijn geschriften en edicten, om
de „Gallilaeers" — zo noemde hij de christeChristendom bespot
nen
bij voorkeur — te bespotten, ook zijn chris.
en vervolgd.
telijke voorgangers ; hij schafte de christelijke
veldtekenen af, onttrok aan geestelij ken en kerken hun voorrechten, vorderde zelfs teruggave der gedane schenkingen,
weerde de christenen uit staatsambten en leger ; hij liet alle verbannen bisschoppen terugkeren, om de onenigheid tussen de
christenen aan te wakkeren. Het ergste, en waartegen zelfs heidense schrijvers opkwamen, was, dat hij de christenen uitsloot
van het leraarsambt in de literatuur : hij verordende n.l. dat het
onderwij s in positief-heidense zin moest gegeven worden ; de
christenen moesten zich maar bezighouden met Matthaeus en
Lucas : zo werd aan het Christendom zijn invloed op het onderwijs ontnomen, en de jeugd aan heidense leermeesters overgeleverd. St. Augustinus zegt daarvan : „Moet hij niet gerekend
worden onder de Kerk-vervolgers, die de christenen verbood
de vrije kunsten te leraren en te leren !" Daarentegen werd het
heidendom bevorderd en dat wel door de poHeidendombevorderd.
gingen, om het op hoger plan te brengen : in
navolging van het gesmade Christendom werden regels gegeven over de levenswijze der heidense priesters,
het bezoeken van theaters en herbergen werd hun verboden, zij
moesten preken en daarbij de mythen allegorisch verklaren, bij
de godsdienstige plechtigheden werd zang ingevoerd, een heidense hierarchie met de keizer aan het hoofd bootste de christeChristenvervol ger.
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lijke na, de christelijke milddadigheid zou beschaamd worden
door de officiele instellingen van dien aard !
Ook tegenover de Joden was de keizer gunstig
Jodendom begunstigd.
gezind. Zijn poging om de tempel van Jeruzalem te herstellen, waarbij aardbevingen en
vlammen de werklieden doodden en wondden, zodat het werk
moest opgegeven worden, is door christelijke en heidense schrijvers zó overvloedig betuigd, dat twij fel hier uitgesloten lijkt !
Het werk van Julianus had geen succes. Juliaan was een
anachronisme. Het heidendom was uitgeleefd, en niet van zin,
om met Julianus' hogere gezindheid mee te gaan — het is verlopen in louter negatie. Of de keizer zelf tot het inzicht van
zijn levensmislukking gekomen is? In 363 trok hij op tegen de
Perzen, door een pij1 getroffen stierf hij in de slag. De legende
geeft hem deze woorden op zijn stervende lippen : „Gallilaeer,
gij hebt overwonnen". Met hem stierf het geslacht van Constantij n uit.
De volgende keizers, door hun militaire eigenPolitiek der volgende
schappen op de troon gekomen, volgden tegenkeizers.
over de Kerk weer dezelfde politiek als Constantijn, welwillend, maar overheersend. Theodosius I vaardigde zelfs 28 Februari 38o een edict uit, waarbij het Christendom, zoals dat beleden werd door paus Damasus en bisschop
Petrus van Alexandria werd verklaard tot
Christendom staatsstaatsgodsdienst,
althans in die zin, dat de
godsdienst.
keizer wilde, dat al zijn volkeren dat zouden
belijden. In zover de opeenvolgende keizers van belang zijn
voor de Kerkgeschiedenis, ontmoeten wij hen bij het bespreken
der ketterij en.
§ 2. De V olksverkuizing

Hier nog iets over de volksverhuizing, in zover die voor het begrip van deze stof van belang is. I n 372 werd door het opdringen der Hunnen de definitieve beweging gebracht in de Germaanse volksmassa's. Het
eerste gevolg is, dat in 376 door keizer Valens aan de WestGoten als afzonderlijk yolk woonplaats wordt
West-Goten.
gegeven binnen de grenzen van het rijk, en
wel in Thracie. Zij wisten door wapengeweld hun positie te
handhaven en te verbeteren, zodat Theodosius I in 382 tot een
vergelijk met hen moest komen, waarbij het voordeel aan hun

Volksverhuizing.
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kant was. Door de uitstekende verdedigingsmaatregelen, die
de Westerse keizer Valentinianus I aan de Rijn getroffen had,
bleef het Westen nog veertig jaar voor de invasie gespaard.
Toch zou juist dat rijksdeel in het vervolg geteisterd worden.
De West-Gotische koning Alarik kreeg in 394 van de keizer te
Constantinopel, Arcadius, de beschikking over alle troepen en
arsenalen van I llyrie : het stond gelij k met een uitnodiging, om
zijn expedities liever tegen het Westelijk Rijk van Honorius
dan tegen het Oosten te richten.
I nderdaad duurde het niet lang, of Alarik deed pogingen,
om in I talie binnen te dringen. Wel werd Alarik door Stilico
verslagen en tot de terugtocht gedwongen, Radagais, die daarna
Italie met grote troepen Germanen binnenkwam, met de zij nen
verslagen en gevangen genomen, maar, om deze successen
te behalen, had Stilico de troepen uit Brittannie en Gallie
moeten terugtrekken .Dit laatste gewest lag dus voor de invasie
open, en inderdaad trokken 31 December 406 grote troepen bij
Bingen over de Rijn ; zij verspreidden zich over Gallie en
Spanje, die feitelijk voor het Rijk verloren zijn. Tot overmaat
van ramp liet Honorius de (Germaanse) veldheer Stilico terechtstellen (408) — en ook I talie was weerloos aan Alarik
overgeleverd, die dan ook in 410 Rome plunderde ! In geen
achthonderd jaar had de stad een vijand binnen haar muren
gezien ! Na de dood van Alarik werden de West-Goten bondgenoten van Honorius, die hen ten slotte in Zuid-West-Gallie
en Spanje een Rijk liet stichten, dat van de keizer vrijwel onafhankelijk was.
Onder keizer Valentinianus I I I (425-455)
Vandalen.
kwamen nieuwe ramp en over het Westerse
Rijk. Reeds in 429 ging Afrika verloren, toen de Vandalen uit
Spanje daarheen overstaken onder Genserik. Tom in 439 Carthago door hen genomen werd, was de rijkste en welvarendste
provincie van het Rijk losgescheurd. De orthodoxe Katholieken
hadden van de Ariaanse overheersers in Afrika felle vervolging
te doorstaan.
In dezelfde tijd hadden de Hunnen een geHunnen.
weldig aanvoerder gekregen in hun koning
Attila. Deze richtte zich eerst tegen het Oosten, waar in 443
keizer Theodosius II de inneming van Constantinopel alleen
door het geven van een j aarlij kse schatting verhinderde. I n
450 weigerde keizer Marcianus (450-457) die schatting op
te brengen, en Attila vormde nu het plan, om eerst het Westerse
,
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Rijk te vernietigen, en daarna met het Oosten af te rekenen.
Reeds was Attila tot diep in Gallie doorgedrongen, toen de
veldheer Aetius hem door de slag nabij Troyes tot de terugtocht dwong. Maar Attila was niet verslagen. In 452 vertoont
hij zich weer in Noord-Italie. Daar trad paus Leo I ( 44o--461 )
hem tegemoet als afgezant van de keizer, die te Ravenna resideerde, en van senaat en yolk van Rome. Hij wist Attila tot de
terugtocht te bewegen. Hoe hij daarin slaagde? Wel door het
overwicht van zijn machtige persoonlijkheid, en misschien geholpen door een bijgelovige vrees van Attila voor een aanval
op het roemrijke Rome : Alarik was kort na de plundering gestorven! Zes honderd jaar later krijgen we berichten, dat achter
Leo St. Petrus en Paulus verschenen zijn, die Attila met de
dood bedreigden, indien hij niet terugtrok. Deze legende is
door Rafael in een van zijn „Stanze" (=---- Kamer)-schilderingen
vereeuwigd.
Was zo voor het ogenblik het gevaar voor Rome afgewend,
van die kant was het ook niet meer te vrezen, omdat na Attila's
dood in 453 zijn Rijk uiteenvalt. Nauwelijks echter was Valentiniaan I I I vermoord, of de Vandalen uit Afrika onder Genserik komen Rome plunderen. Wel wist paus Leo ook ditmaal
te verkrij gen, dat er niet gemoord en geen brand gesticht zou
worden, maar de Vandalen hebben hun naam bij deze plundering voor de eeuwen geschandvlekt ; zij namen naar Afrika mee
al wat Rome had aan kostbaarheden : edele metalen, beelden,
de heilige vaten uit de tempel van Jerusalem, de kostbaarheden
uit de kerken, het koperen vaatwerk zelfs uit het paleis op de
Palatijn en de verguld-bronzen bedekking van de Jupitertempel ! Slechts de kerken van St. Pieter en St. Paulus en van
St. Jan in het Lateraan bleven gespaard.
Van die tijd af is ook I talie feitelijk in de macht der Germanen. De keizers te Constantinopel handhaven hun recht op
het Westerse deel van het ongedeelde Rijk, maar zijn niet bij
machte hun rechtsaanspraken kracht bij te zetten.
Germaanse aanvoerders maken keizers naar
Ondergang W.Romeinse Rijk
willekeur, totdat een van hen, Odoaker, in
476.
476 de laatste, die de weidse titel van Romeins
keizer in het Westen gedragen beef t, Romulus Augustulus, een
ventje van acht jaar, afzette en verbande ! Tot aan Karel de
Grote is er geen keizer meer in het Westen ; het Westen had de
slagen voor het Oosten opgevangen, waar het keizerrijk voortduurt tot 1453.
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Het Rijk van Odoaker heeft niet lang geduurd. In 488 komt
Theoderik met zijn Oost-Goten in Italie, in
0. Goren,
493 valt Ravenna, en tot zijn dood in 526 is
Theoderik de feitelijke machthebbende. I ntussen was het Romeinse Rijk in het Oosten in kracht weer vooruit gegaan, en
keizer Justinianus I (527-565) maakte gebruik van de onenigheden van de Germanen in I talie, om door zijn veldheer
Belisarius, die in 533 door het verslaan van de Vandalen de
rijke provincie Afrika reeds heroverd had, Rome weer voor
het Rijk te winnen. Reeds in 536 werd Rome genomen. Nog
lang duurde de strijd, waarvan het einde was, dat Italie een
exarchaat van het Rijk werd. De exarch resideerde te Ravenna. De laatste Germanen, die
Exarchaat v. Ra
venna.
als volksverhuizers in Italie kwamen, waren
Langobarden.
in 568 de Langobarden. Zij slaagden er niet
in, om Rome en Ravenna te nemen, maar van
de andere kant waren de keizers in Constantinopel niet bij
machte, om het land afdoende te verdedigen : zij lieten het vrijwel aan zijn lot over. Onnodig te zeggen, hoezeer Italie onder
al die invasies en al die oorlogen geleden had. De oude luister
van Rome was vergaan, en zó de mogelijkheid geschapen, om
op de puinen van het heidense Rome het christelij ke Rome op
te bouwen.
Zo werd de sfeer gemaakt, waarin het pausGevolgvoor Pausdom.
schap zijn onafhankelijkheid in het kerkelijke
tegenover de aanspraken van Constantinopel kon handhaven,
en zich langzamerhand kon vormen een politiek-onafhankelijke
kerkelijke Staat.
-

-
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HOOFDSTUK II.
Ontwikkeling der Kerkleer of de grote ketterijen.
§ z. Theologie en ketterij.
In de eerste drie eeuwen heeft, zoals boven
gezegd is, de Kerk zich het klare bewustzijn.
gevormd, dat vasthouden aan de overgeleverde leer waarborg en kenmerk is van orthodoxie. De godsdienstige waarheid, het voorwerp des geloofs, is
objectief gegeven en kan door de werkzaamheid van de menselijke geest noch vermeerderd noch vervolmaakt worden. Maar
de menselijke geest moet de gegevens der openbaring verwerken,
ze rangschikken, in onderling verband beschouwen, in vaste
formules uitdrukken, en kan ze daardoor verduidelij ken. Dit
is de taak der speculatieve theologie. DaarTaak.
naast beoefent de positieve theologie de wetenS peculatieve theolo gie.
schap van de bronnen der openbaring : zij
Positieve theologie.
toont aan, dat de leer der levende Kerk overeenkomt met wat in de H. Schrift en de Overlevering to vinden
is. Maar voor beide blij ft maatgevend, wat de levende Draagster der traditie en de levende Bewaarster van de zuiverheid
van de geloofsschat als overgeleverde leer verkondigt.
Deze beide vormen van Godgeleerdheid werden sinds de
Kerkvrede ijverig beoefend. De speculatieve Theologie had haar
hoofdzetel in Alexandria, de positieve in AnSchool AlexandrW.
tiochie — zonder dat evenwel een van beide
de andere vorm uitsloot, want ze behoren bij elkaar en moeten
elkaar bevruchten. De school van Alexandria dagtekende uit
de tweede eeuw; reeds in i8o wordt gesproken van de „van ouds
bestaande Catechetenschool" van Alexandria. De stad was
reeds in de voorchristelijke tijd een centrum van wetenschap,
en in menig punt konden de theologen gebruik maken van de
resultaten dier wetenschap en van de middelen ertoe, die bijeengebracht waren in de beroemde bibliotheek, die in 64o door
de Mohammedanen verbrand werd.
De Catechetenschool bereikte haar hoogste bloei in de jaren
203-231, toen Origenes er aan het hoofd stond, maar ook later
leverde zij uitstekende mannen : Athanasius en Cyrillus, Eusebius en Gregorius van Nyssa.
Waarborg en kenmerA
van orthodoxie.
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De school van Antiochie was van veel jonger
oorsprong. Zij werd gesticht door Lucianus
(t 312). Ook zij telt uitstekende mannen onder haar leerlingen :
Eustathius van Antiochie en Joannes Chrysostomus.
De beide scholen werden gedragen door de
Karakter d,er 0 osterse
levendige
sympathie van de bevolking. AanKerk.
zienlij ken en eenvoudigen stelden belang en
kozen partij in de grote kwesties, die tussen de aanhangers der
beide scholen omstreden werden : het Oosterse yolk is speculatief van aanleg, en het ging feitelijk om de hoofddogma's van
het geloof. Zo kwam het, dat de theologische disputen in het
Oosten telkens weerklank vonden in de hele Kerk, dat de kerkelijke autoriteit er telkens tussen moest komen, en dat, hetgeen
begon als een theologische afdwaling, telkens groeide tot een
gevaarlij ke ketterij .
Want sinds het begin der vierde eeuw tot het einde der
zevende, toen de kerken van Antiochie en Alexandria voor de
I slam bezweken waren, zijn er voortdurend in de beide scholen,
maar toch het meeste in Antiochie, geweest, die de resultaten
van hun theologische speculatie, of van hun wetenschappelijk
onderzoek in de bronnen der Openbaring, hoger stelden dan de
leer der levende Kerk, en zo in menselijke wijsheid vervielen
tot dwaling. Met name was het moeilijk om zich los te maken
van de leer van het Nieuw-platonisme, dat, in de derde eeuw in
Alexandria ontstaan, veel aanhangers telde, en op de Theologie
veelzij dig een gunstige invloed gehad beef t. Evenwel is het
theologische systeem van Origenes reeds vol van dwalingen,
aan diezelfde wijsbegeerte ontleend, welke dwalingen te gereder
aanhang moesten vinden, omdat de wetenschap van Origenes,
die in zijn latere jaren een school gesticht had te Caesarea in
Palestina, ook bij die van Antiochie veel verering vond.
De dwalingen of ketterijen hebben betrekking
Ketterijen.
op de hoofdwaarheden van het Christendom.
Het begint met de ketterij van Arius, die de wezenseenheid
van de Zoon met de Vader loochende ; hij maakte de Zoon tot
een schepsel. Het Arianisme werd veroordeeld
A rianisme.
op de algemene kerkvergadering van Nicea
in 325 ; maar de ketterij bestond voort, door velen gernatigd
tot zgn. Semi-arianisme, door anderen uitgebreid tot de H.
Geest : Macedonianisme, totdat het concilie
Macedonianisme.
van Constantinopel in 381 de beide systemen
opnieuw veroordeelde. I ntussen waren dwalingen ontstaan over
School el ntiochi;.
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de wijze, waarop de goddelijke en menselijke natuur in Christus
verenigd zijn. Nestorius loochende de hypostatische vereniging,
en nam twee personen in Christus aan. Het
Nestorianisme.
Nestorianisme werd veroordeeld op het concilie van Ephese in 431. Eutyches daarentegen nam slechts een
natuur aan, omdat de menselijke natuur door de goddelijke is
geabsorbeerd : de leer van de ene natuur of
het monophysitisme. Ze werd veroordeeld te
Chalcedon in 451. Hieruit vloeide voort een nieuwe dwaling,
die maar een wil in Christus aannam, het
Monothelisme.
monothelisme, dat veroordeeld werd te Constantinopel in 680.
Terwijl het Oosten over deze vraagstukken
Karakter der Westerse
van
fundamentele maar speculatieve aard volKerk.
op in beroering is, blij ft het Westen er veel
kalmer onder. De Westerse geest, meer praktisch aangelegd,
behandelt bij voorkeur de praktisch-theologische vraagstukken :
de mens en zijn plichten, de christen en de verschillende functies
van het heidense leven, de Kerk en haar inrichting. Het is verbazing-wekkend, hoe weinig weerklank de beroering in de Oosterse Kerk in het Westen wekt. Maar, als het Westen zich ermee
bemoeit, dan blijkt, dat men zich daar vasthoudt aan de overgeleverde leer, al is de formulering niet steeds onberispelijk.
Juist daarom is de Westerse Kerk zo geschikt, om als scheidsrechter in de theologische strijdvragen op te treden. Dit neemt
niet weg, dat de Westerse Kerk groot voordeel getrokken heeft
uit de beslechting der trinitarische en christologische strijdvragen in het Oosten. Door die beslissingen, die met veel strijd
en veel arbeid verkregen zijn, heeft de Westerse Kerk, als zij
straks geplaatst wordt tegenover de Germanen, heidense en
Ariaanse, een afgerond theologisch systeem, dat ze anders in
geen eeuwen zou hebben kunnen opbouwen. De nadere verklaring en juiste formulering van die grote dogma's is de strijd
waard geweest : ze zijn een blijvend kostbaar bezit
I ntussen heeft ook de Westerse Kerk in de
Ketterijen.
tijd van het Nestorianisme, het begin der vii fde eeuw, een worsteling gekend om dogma-ontwikkeling. Maar
hier lag het strijdpunt op praktisch-theologisch terrein : de verhouding tussen genade en vrije wil, het PelaPelagianisme.
gianisme en zgn. Semi-pelagianisme. Omdat
Somi-Pelagianisme.
de strijd zich afspeelde onder de Westerse
Romeinen, behoort de behandeling ervan in dit hoofdstuk thuis.
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Welke is nu de geschiedenis van al die ketterijen?
2. Arianinne en Macedonianisme.

Tussen de jaren 3 I 8 320 werd te Alexandrie
een leer verkondigd, die inhield, dat het beLeer van Arius.
staan van de Zoon een begin gehad heeft, dat
de Zoon uit het niet getrokken is door een wilsact van de Vader.
De verkondiger ervan was de bejaarde Arius (geb. =—P7256), die,
van afkomst een Lybier, in verbinding gestaan had met Lucianus, de stichter van de school te Antiochie.
Zijn leer vond aanhang in Alexandrie, omdat
Aanhang.
daar reeds sinds de dagen van Origenes een
streving was, om de Zoon minder te doen zijn dan de Vader.
De bisschop van Alexandrie verzette zich, zoals zijn plicht was,
tegen deze dwaling. Om zich tegenover zijn eigen bisschop te
dekken, zocht Arius toen steun bij andere bisschoppen. En hij
won voor zich vooreerst de machtige bisschop van Nicomedie,
Eusebius, die een bloedverwant was van Constantijn de Grote
—en door de hulp van deze bisschop verschillende andere. Ook
bisschop Alexander van Alexandrie wendde zich tot zijn ambtgenoten, toen bleek, dat Arius in Egypte en in de stad grote
aanhang had. Hij beriep een concilie naar Alexandrie in 320
of 321, waar honderd Egyptische en Lybische bisschoppen Arius
veroordeelden. Maar deze onderwierp zich niet. Toen richtte
de bisschop zich tot alle bisschoppen van Egypte, Lybie, Azie en
Syrie, die Arius eveneens veroordeelden. Van zijn kant ging
Arius door met propaganda te maken voor zijn leer, sterk door
de steun van Eusebius en geholpen in zijn verzet door de troebelen van de vervolging door Licinius en de eindstrijd tussen
deze en Constantijn (323).
Toen Constantijn alleen-heerser geworden was, vond hij het
Oosten door de strijd om Arius in grote godsdienstige verwarring, en hij achtte het zijn plicht, daaraan een einde te maken.
Een bemiddelingspoging in Alexandrie had geen succes ; daarom riep de keizer een grote vergadering bij een van alle bisschoppen. In 325 kwamen ongeveer drie honderd
Concilie Nicea 325.
bisschoppen samen te Nicea.
Meestal waren het Grieken, maar er waren ook enige van
buiten het Rijk, een vijftal uit het Westen, onder wie Hosius
van Cordova in Spanje en de twee priesters Vitus en Vincentius
als vertegenwoordigers van paus Sylvester. De keizer had voor
I. Arianisme.
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de bisschoppen met de grootste vrijgevigheid de rijtuigen en
paarden van de Romeinse postdienst beschikbaar gesteld en
zorgde voor hun onderhoud, zolang het concilie duurde. Onder
de bisschoppen waren er, die nog de tekenen droegen van de
marteling, die zij in de laatste vervolgingen ondergaan hadden.
Paphnutius was een oog gespleten en een voetspier verbrand
onder Maximinus, Paulus van Neocaesarea waren de handen
gebrand onder Licinius. Ook vinden we er de bisschop van
Myra : St. Nicolaas.
De meeste bisschoppen hadden priesters meegebracht en diakens. Onder dezen trad vooral op de voorgrond de diaken
Athanasius van bisschop Alexander van Alexandrie. Ook de
keizer kwam te Nicea, om de openingsplechtigheid bij te wonen.
Voorzitters waren bisschop Hosius en de Romeinse priesters.
Door wie Hosius was aangesteld, door de paus of door de keizer,
staat niet vast.
Het was al spoedig duidelijk, dat de leer van Arius zou veroordeeld worden. Daarom poogden de aanhangers van Eusebius
van Nicomedie het z6ver te brengen, dat de termen, waarin de
veroordeling zou geschieden, voor de dwaling enige speelruimte
zouden laten. Toen ook dat geen kans op succes had, stelde
Eusebius van Caesarea (de geschiedschrijver) voor, dat men
althans de volgens Athanasius door Hosius voorgestelde term
niet zou inlassen in het symbolum. Maar de Vaders, overtuigd,
dat deze term de overgeleverde kerkleer met juistheid en scherpte weergaf, hielden eraan vast. Deze term was in het Grieks
„ HOMOO U SI 0 S", in het Latij n „consubstantial is", „van dezelfde natuur" Daarmede wordt dus de wezenseenheid van
Vader en Zoon, waartegen de dwaling zich verzette, zeer scherp
beleden — het persoonlijk onderscheid, waarover na de veroordeling van het Sabellianisme geen twij fel meer was, lag er in
opgesloten. Het concilie nam dus de term aan : er waren twee
bisschoppen, die weigerden het besluit te onA rianisme veroordertekenen
; zij werden evenals Arius geanadeeld.
thematiseerd (buiten de Kerk gesloten). Eusebius van Nicomedie met de bisschoppen van Nicea en Chalcedon, overtuigde aanhangers van Arius, ondertekenden, maar,
volgens een later bericht, met een reserve. Ze lazen n.l. in plaats
van „homoousios" het Griekse woord „homoiousios", dat betekent „van gelijke natuur". Door deze term wordt niet uitdrukkelijk gezegd, dat de Zoon minder is dan de Vader ; wel
bedoelden zij door deze formule de wezenseenheid uit te sluiten,
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waaruit dan zou volgen, dat de Zoon geen God is. Over deze
woorden zal een halve eeuw gestreden worden Maar het was
geen strijd om woorden, zoals Boileau meent geestig te kunnen
spotten !
„D'une syllabe impie un saint mot augmente
Remplit tous les esprits d'aigreures si meurtrieres.
Tu fis dans une guerre, et si triste et si longue,
Perir tant de Chretiens, martyrs d'une diphthongue !"
Neen, het ging om de eer en de waardigheid van het heiligste
wat bestaat, de aanbiddelijke Persoon van Jezus Christus ! Men
moet echter niet steeds kwade trouw veronderstellen bij al degenen, die in deze periode moeilijkheden maakten tegen de
term, te Nicea gebruikt. „Homoousios", door het concilie verstaan als „van dezelfde natuur", werd door sommige tegenstanders opgevat alsof daardoor werd aangegeven, dat Vader en
Zoon een persoon zouden zijn, hetgeen de reeds vroeger veroordeelde dwaling van Sabellius geleerd had. Men heeft elkander
niet altijd begrepen in deze strijd.
Keizer Constantijn wilde het besluit van het concilie door
alien aanvaard zien : hij verbande Arius en de niet-ondertekenende bisschoppen. Hetzelfde lot trof kort daarop Eusebius
van Nicomedie en zijn twee medestanders, terwijlhun bisschopszetels door orthodoxe bisschoppen werden ingenomen. De beslissing van het concilie gold als Rijkswet.
Na de Kerkvergadering was het Arianisme niet verdwenen.
Zolang Eusebius niet verbannen was, steunde hij de ballingen
uit Alexandria, waar de partij stand hield. De politiek van
Constantijn zou haar na enige jaren krachtig maken.
I n 326 of 328 stierf de bisschop van Alexandria. Zijn opvolger was Athanasius. Constantijn zag met leedwezen, dat de
pogingen van het concilie, om de eenheid te
Verandering in
politiek des keiherstellen, niettegenstaande zijn krachtige
zers.
steun geen volledig succes hadden. Hij was
teleurgesteld in zijn verwachtingen, en vond het politiek gewenst, die Ariaansgezinden niet blijvend van zich of te stoten.
Daarin werd hij gesterkt door de Ariaanse partij aan het hof
zijn zuster Constantia, de weduwe van Licinius, was Ariaans,
en zij bezwoer op haar sterfbed haar broer, dat hij toch die
heilige mensen niet zou vervolgen. Daarenboven deden Euse79

bius en de zij nen alle moeite om 's keizers gunst te herwinnen
zij mochten naar hun zetels terugkeren in 328. Door de invloed
van Eusebius kreeg ook Arius weer vrijheid van beweging. Van
toen af begon de grote, jarenlang volgehouden, campagne, om
„homoousios" uit het symbolum verwijderd te krij gen, en de
aanhangers ervan te doen verbannen. Het is een campagne van
list en intrigues, die door de steun der keizers
Begin campagne v.
succes dreigde te hebben. Zolang Constantij n
leefde doen de tegenstanders van Nicea geen poging, om het
symbolum, zoals het daar vastgesteld was, te wijzigen. De keizer
had de formule nu eenmaal goedgekeurd, en onder zijn regering viel daar niets aan te veranderen. Men richtte zich uitsluitend tegen de voorstanders van Nicea, alsof die de rust in
het Rijk verstoorden.
Met Athanasius was een grote voorstander van de orthodoxie
de bisschop van Antiochie, Eustathius. De Arianen wisten diens
verbanning door te zetten. Hetzelfde lot trof andere Syrische
bisschoppen ; hun zetels werden door Arianen bezet.
De Arianen werven hoe langer hoe meer aanhangers, zij
brengen tegen Athanasius verschillende beschuldigingen in omloop ; zij weten de keizer te overtuigen, dat Athanasius, die in
zijn eigen kerk tegen de Arianen optrad, de oorzaak is van de
onrust in het Rijk; en toen het dertigjarig regeringsjubile van
Constantijn in het zicht was, spiegelden zij de keizer voor, hoe
mooi het zoude zijn, wanneer dan eerst de vrede in de kerk hersteld was. De keizer geeft dan toe, hij laat Arius bij zich toe,
om een geloofsbelijdenis te overhandigen, heft het verbanningsedict tegen hem op, en verwijst de behandeling van zijn zaak
naar de synode, die in 335 naar Tyrus beroepen was. Daar
komen dan zestig, meestal Ariaanse bisschopSynode v. Tyrus.
pen, voor wie Athanasius door de dwang van
de keizer moest verschij nen. De beschuldigingen, die tegen hem
werden ingebracht, wist Athanasius schitterend te weerleggen.
Toch was het slot, dat Athanasius veroordeeld werd : het concilie zet hem af, verbiedt hem naar Alexandria terug te keren ;
van dit besluit wordt kennis gegeven aan de keizer en aan alle
bisschoppen, die iedere gemeenschap met de „schuldige" moeten
afbreken.
De keizer verbande hem naar Trier, waar Constantijns gelijknamige zoon resideerde. Deze ontving de balling met grote
welwillendheid, en de keizer van zijn kant
Athanasius ver
bannen.
verhinderde, dat te Alexandria, waar het
-
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yolk aan Athanasius trouw bleef, een nieuwe bisschop werd
aangesteld.
Nadat de Eusebianen ook bisschop Marcellus van Ancyra, de
medestander van Athanasius in de verdediging van Nicea, in
ballingschap hadden doen zenden, wilden ze hun triomf volkomen maken door Arius weer plechtig in de Kerk op te nemen.
Dit zou te Constantinopel geschieden onder de druk van de
keizer, die nu te kennen gaf, dat Arius alleen uit afgunst geexcommuniceerd was. Maar, toen Arius aldaar in triomf de
Kerk zou worden binnengeleid, werd hij door
Dood v. Arius
336.
een ploselinge dood getroffen (336). De ontroering in de stad was groot, maar de Eusebianen kwamen niet
tot inkeer.
Verandering kwam er door de dood van ConDood v. Constar•
stantijn,
in 337. Het Rijk kwam aan zijn
tijn 337.
zonen, die het volgend jaar een samenkomst
hadden te Sirmium in Pannonie, waar zij besloten, dat alle
verbannen bisschoppen mochten terugkeren. Ook Athanasius
wordt met uitbundige vreugde in zijn stad ontvangen. Maar
in het Oosten duurde de vrede niet lang. Constantius zet aanvankelijk de politiek van Constantijn voort, en beschermt de
aan het hof verwante bisschop Eusebius van Nicodemie, onder
zijn regering durfden de bisschoppen ook te gaan afwijken van
de belijdenis van Nicea, en te pogen, een andere belijdenis daarvoor in de plaats te stellen. Heel spoedig werd de orthodoxe
bisschop Paulus van Constantinopel afgezet en verbannen. Zij n
opvolger was Eusebius van Nicodemie. I n 34o stierf Eusebius
van Caesarea, maar het verlies, dat de partij door de dood van
deze halfslachtige man leed, werd ruimschoots vergoed, doordat
toen Acacius, een fel, actief en geleerd Ariaan, bisschop van die
stad werd.
Natuurlijk lieten de Arianen in deze voor hen gunstige omstandigheden Athanasius niet met rust. De Eusebianen trachtten paus Julius te overtuigen van de rechtmatigheid der afzetting van Athanasius op het Concilie van Tyrus. Op hun verlangen riep de paus een synode bijeen, waar Athanasius moest
verschijnen. Hij kwan-i kort na Pasen 339 te Rome aan.
Reeds maanden wachtte Athanasius in Rome,
Verzet der Eusetoen
de Eusebianen aan de paus een brief
bianen.
stuurden, waarin zij weigerden te komen, omdat men niet op eenmaal conciliair besliste zaken moest terugkomen : het concilie van Tyrus had nu eenmaal tot afzetting
.
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van Athanasius besloten ; daarenboven had paus Julius niet de
minste voorrang boven hen. Er werd toen te Rome een concilie
belegd van vij ftig bisschoppen uit Oost en West, dat Athanasius
vrijsprak. Julius I deelde dit vonnis mee aan de Eusebianen, die
juist een concilie hielden in Antiochie, dat de afzetting van
Athanasius handhaafde, en voor het eerst tegenover het symbolum van Nicea nieuwe symbola stelde. De vrede was dus
verre van hersteld, maar de bisschop van Alexandria had een
machtige bondgenoot gevonden ; het staat vast, dat de overwinning voor hem zal zijn.
I ntussen — zijn broer en medebestuurder Constantij n I I was
gestorven — was Constans alleenheerser in het Wester! geworden. Hij had een grote belangstelling voor godsdienstige
zaken, en liet zich door Oosterse bisschoppen op de hoogte
stellen van het geloof, dat door hen werd beleden. Op aandringen van paus Julius en enige Westerse bisschoppen overrtedd.e
hij zijn broer Constantius te zamen een nieuw concilie beroepen
naar Sardica, om de onenigheid over de afgezette bisschoppen
bij te leggen, en om allen te brengen tot de belijdenis van het
ware geloof in Jezus Christus. I nderdaad kwamen in 342 uit
alle delen van het Rijk honderd zeventig bisschoppen naar
Sardica (Sofia), onder wie zes en zeventig
Synode v. Sardica.
Eusebianen. Hosius van Cordova en twee Romeinse pi-resters, als vertegenwoordigers van de paus, waren
voorzitters. De Eusebianen zagen, dat op dit concilie voor hen
niets te bereiken was en vertrokken heimelijk, zodat de or thodoxe meerderheid alleen de zaak van Athanasius behandelde.
Opnieuw werd hij vrij gesproken en op zijn zetel hersteld,
terwijl daarentegen enige Oosterse bisschoppen, onder wie
Acacia van Caesarea, om hun deelneming aan de dwaling van
Arius en om hun geweld en laster tegen orthodoxe bisschoppen
werden veroordeeld en afgezet. Het symbolum van Nicea werd
ongewijzigd gehandhaafd. De akten werden door twee-honderd
bisschoppen, die niet aanwezig waren geweest, mede-ondertekend.
Maar ook dit concilie bracht de vrede niet. De Eusebianen
vaardigden nog te Sardica een encycliek uit, waarin ze Westerse
bisschoppen excommuniceerden ; dan gingen ze naar Philippopolis waar zij geheel tegenovergestelde besluiten namen, maar
ook de verstgaande Arianen veroordeelden, d.w.z. hen, die niet
alleen „homoousios" maar ook „homoiousios" verwierpen. En
door de steun van Constantius hadden zij de macht, om bun
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besluiten door te zetten : weer wordt menig orthodox bisschop
verbannen, en voor Athanasius is het onmogelijk, naar Alexandria terug te keren. Deze vond echter een machtige beschermer
in Constans, die zijn broer Constantius ten slotte bewoog om de
orthodoxen niet langer te vervolgen. Zo kon Athanasius in 346
naar zijn zetelstad, Alexandria, terugkeren. Evenzo kwamen
ook andere orthodoxe bisschoppen, Paulus van Constantinopel
en Marcellus van Ancyra, op hun zetels terug.
Was tot nu toe de inmenging van de Keizers in de geloofsverschillen groot geweest, zij bleef toch binnen zekere perken :
de Keizers beroepen concilies en voeren de besluiten ervan uit,
of maken ze praktisch waardeloos.
In 35o sneuvelde keizer Constans in een veldslag tegen een
zekere Magnentius, die zich als keizer had opgeworpen. Op zijn
beurt werd Magnentius het volgend jaar door Constantius verslagen. Deze was nu heerser in het hele Rijk, en ging alle
perken te buiten : niet alleen beriep hij conCaesaropapisme
cilies naar welbehagen, maar hij le de zijn
d. keizers.
wil eenvoudig aan de concilievaders op. Hij
is meester in het Rijk, ook over de gewetens van zijn onderdanen. En vele bisschoppen, sinds Constantijn eraan gewend,
om de keizer naar de ogen te zien, zijn voor die dwang be.
zweken. Des te meer eerbied moeten we hebben voor Athanasiu5
en Hilarius, voor Eusebius van Vercelli en Dionysius van Mi.
laan,.die tegenover dat despotisme de vaan van de gewetensvrijheid hoog hielden, en de wereldbeheerser eraan herinnerden,
dat er onvervreemdbare gewetensrechten van de mens bestaan
Constantius poogde ernstig een formule te vinden, waarop
alle bisschoppen zich zouden kunnen verenigen, en hij trachtte
dan deze formule door list en geweld op te leggen. Zo werden
er telkens weer bisschoppen-vergaderingen beroepen. Maar de
onenigheid onder de tegenstanders van Nicea groeide met de
dag. Naargelang nu de ene of andere partij invloed uitoefende
op de keizer, veranderden de formules, die aan de bisschoppen
ter ondertekening werden voorgelegd. Er zijn o.a. te Sirmium
niet minder dan vier concilies vergaderd met telkens andere
formules. Van belang is het derde, omdat, naar men zegt, paus
Liberius de formule van dit concilie ondertekend heeft. Deze
paus (352-366) was in 355 naar Thracie verbannen.
I n 357, in ieder geval voor het tweede concilie van Sirminm,
vertoefde Constantius op zijn doorreis een maand te Rome. De
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bevolking van die stad vroeg hem met aandrang te terugroeping
van de paus. Aanvankelijk weigerde de keizer en verklaarde,
dat Felix nu eenmaal bisschop was. Het yolk, daarmee niet .
tevreden, hield aan. Dan wil Constantius hen tevreden stellen,
door zowel Liberius als Felix bisschop te laten zijn, maar het
yolk, zinspelend op het gebruik, dat de grote politieke kwesties
in het circus behandeld werden, antwoordde : „Er zijn twee
partijen in het circus, ieder kan een bisschop aan het hoofd
hebben". Het neemt een dreigende houding aan, en roept : „Een
God, een Christus, een bisschop". Liberius komt terug, ,en door
de houding van het yolk wordt Felix gedwongen zich terug te
trekken.
Deze feiten staan vast, maar tegen welke prijs heeft Liberius
zijn terugkeer gekocht ? Heeft de paus misschien toegegeven
aan de eis van Constantius, en de formule van Sirmium ondertekend ? Er zijn er, die dit beweren. Al zou deze bewering juist
zijn, dan volgt daar echter nog niets uit tegen de pauselijke onfeilbaarheid. Wanneer de paus een der formules ondertekend
heeft, dan kan dit alleen de derde formule geweest zijn, waarin
het woord „homoousios" wel weggelaten was, maar welke overigens orthodox kon worden uitgelegd. De geschiedschrijver
Siromenus, die dit mededeelt, voegt er bovendien aan toe, dat
de paus voor zijn ondertekening een duidelijke orthodoxe verklaring aan de formule heeft toegevoegd.
Ten slotte scheen de keizer toch te slagen ; in 3 59 beriep hij
Oosterse bisschoppen naar een concilie te Seleucia (in I saurie), de westerse te Rimini — maar ook nu niet ter vrije beraadslaging en beslissing, maar ter goedFormule v. Sirkeuring van een nieuwe (de vierde) formule,
te Sirmium van te voren klaar gemaakt en die
z6 vaag was, dat Semi-arianen en Arianen ze zonder bedenking
getekend hadden, omdat ieder ze verklaarde in zijn eigen zin.
Van de andere kant echter was de vorm van dien aard, dat er
geen positieve ketterij in stond ; alleen werd het gebruik van
het woord „ousios" veroordeeld. Aanneming van deze formule
betekende dus het ongedaan-maken van de beslissing van Nicea
vervaging van het geloof !
Te Rimini kwamen vierhonderd bisschoppen
tynode v. Rimini 359
uit het Westen samen. De meesten hadden het
aanbod van vervoer op rijkskosten afgeslagen,
en toonden zo het vaste voornemen, om hun onafhankelijkheid
tegenover de keizer te handhaven. De paus was vermoedelijk
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niet uitgenodigd ; hij was in ieder geval niet vertegenwoordigd ;
de prefect Taurus vertegenwoordigde de keizer ; hij had in opdracht, de bisschoppen niet te laten vertrekken, dan nadat zij
het over de geloofszaken eens geworden waren, d.w.z. de vastgestelde formule getekend hadden. De orthodoxe bisschoppen,
die de overgrote meerderheid der aanwezigen uitmaakten, —
er waren hoogstens 8o tegenstanders van Nicea aanwezig —
boden aanvankelijk tegenstand. Echter na 7 maanden ondertekenden alle bisschoppen een formule, die nog een verzwakking
was van de vierde formule van Sirmium. Zij handelden aldus
deels uit vrees voor de keizer, deels in de hoop om op deze
manier de vrede in de Kerk te herstellen, ook al omdat zij meenden, dat de formule in katholieke zin kon worden uitgelegd.
Zo hebben enkele o. a. Servatius, bisschop van Tongeren, de
heilige van Maastricht, er inderdaad een restrictie aan toegevoegd, waardoor zij zuiver orthodox werd.
Te Seleucie waren in September 359 honderd
zestig bisschoppen, waarvan de overgrote meerderheid tegenstanders van Nicea waren, uit
het Oosten samengekomen. De afgevaardigden der bisschoppen
te Seleucie ondertekenden onder pressie van de keizer ook de
formule van Nike. De keizer beval nu, dat ook alle andere bisschoppen, op straffe van verbanning, deze formule moesten
ondertekenen. Alleen paus Liberius en enige anderen weigerden. „I ngemuit totus orbis et arianum se esse miratus est : de
hele wereld zuchtte en zag met verbazing, dat ze Ariaans geworden was", zegt St. Hieronymus ! Dit is echter overdreven : de
meeste bisschoppen hadden slechts uiterlijk de formule ondertekend, die trouwens op zichzelf niet noodzakelijk een ketterse
betekenis behoefde te hebben. De overwinning trachtten de Arianen voor zich uit te buiten. Een geluk was, dat St. Hilarius,
die Constantius niet ten onrechte beschouwde als de bewerker
der „verwarring" in het Oosten, naar Gallie werd teruggestuurd. Hier was intussen Juliaan in opstand gekomen tegen
Constantius, wat aan Hilarius de gelegenheid
Synode te Parijs:
Eenheid in het W. gaf, om de bisschoppen bij elkaar te roepen,
hersteld.
die uit onwetendheid te Rimini getekend hadlen. Hij bracht hen terug tot het ware geloof van Nicea ; op een
concilie in 361 te Parijs gehouden bleef Gallie orthodox.
Een gelukkige keer bracht de dood van Constantius in 361.
Daardoor verloor het Arianisme zijn krachtigste steun. Julianus
Synode te Seleucig
359.
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volgde hem op : uit politieke berekening ten gunste van het
heidendom riep hij alle verbannen bisschoppen terug : de onderlinge verdeeldheid der christenen moest hun godsdienst belachelij k maken. Zes jaar na zijn verdrijving keerde Athanasius, 2I Februari 362, in Alexandria terug. Van de staatsinmenging, die zoveel rampen veroorzaakt had, bevrijd, kon de
Kerk haar zaken regelen. Om nu in waarheid de vrede te herstellen, beriep Athanasius reeds in het voorjaar van 362 een
concilie naar zijn bisschopsstad. Er kwamen
Synode te Alexandria,
slechts een en twintig bisschoppen, maar de
Eenheid in het 0 .
besluiten werden in ruime kring overgenomen,
hersteld.
en hadden de grootste invloed. Men stelde
deze gedragsregel vast : wie, voor geweld of anderszins wijkend,
met de ketters gemene zaak hadden gemaakt, zonder het Arianisme aan te nemen, konden vergiffenis krijgen, en hun kerkelijke ambten behouden ; de hoof den der ketterij en haar verdedigers konden vergiffenis krijgen, maar niet tot de clerus
behoren ; voor alien gold als voorwaarde de veroordeling van
Arius en de zijnen, de erkenning van het geloof van Nicea als
het enig ware, en het symbolum van Nicea als het beste. Dit
laatste onderscheid werd gemaakt, omdat de termen nog geen
vaststaande, algemeen aanvaarde, betekenis hadden. In Gallia,
Spanje, Griekenland nam men eendere besluiten, paus Liberius
bevestigde ze, en St: Hieronymus verzekert, dat ze in het hele
Westen werden aangenomen. Alleen bisschop Lucifer van Cagliari kon zich met die mildheid niet verenigen, en scheidde zich
daarom van de kerk af. Honderden bisschoppen keerden tot
de belijdenis van Nicea en de eenheid der Kerk terug, in het
Westen bijna alle, in het Oosten vele. Nog eenmaal werd Athanasius uit zijn stad verdreven : „die ellendige, die het gewaagd
heeft onder mijn regering Helleense vrouwen van stand te
dopen", kon Julianus niet met rust laten.
Voor het laatst kreeg het Arianisme keizerlijke steun, toen
keizer Valentinianus (364-375), een orthodox en verdraagzaam man, zijn broer Valens (364-378), een felle Ariaan,
aanstelde tot medekeizer in het Oosten. Hij decreteerde niet alleen, dat alle bisschoppen, die onder Julianus naar hun zetels
waren teruggekeerd, moesten worden verwijderd van hun zetels,
maar hij begon ook die bisschoppen te vervolgen, die in de leer
wel orthodox waren, maar de term homoosios niet wilden aanvaarden. Dat was voor de grote partij van de homoiousianen
aanleiding, om zich tot het Westen te richten. Drie gezanten
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komen in Rome bij paus Damasus (366-384), die de ondertekening van Nicea vorderde.
Daardoor kwam het in de partij tot scheuring
II. Macedonia
terwijl
bovendien een linkse groep ook telkeng
nisme.
Leer.
de opvatting over de H. Geest ging propa
geren. Deze kregen de naam van „pneumatomarchen" (bestrijders van de H. Geest). De voornaamste leiders waren Eusthatius van Sebaste en twee priesters van Constantinopel, die aan
Macedonius, patriarch van die stad, hun benoeming tot bisschop
te danken hadden. Waarom deze dwaling naar Macedonius
genoemd wordt, is niet duidelijk.
Het contact tussen het Oosten en het Westen was uiterst
moeilijk geworden. De grote Kerkvader Basilius 33o-379)
had levenslang gewerkt voor de erkenning van Nicea en voor
nauwere aansluiting bij het Westen, maar zonder definitief resultaat te mogen bereiken. De grote moeilijkheden waren vooreerst het schisma in Antiochie, waar paus Damasus bisschop
Paulinus met zijn kleine aanhang als de wettige bisschop erkende, de Oosterlingen daarentegen Melchius ; vervolgens bleef
er voorlopig telkens misverstand ontstaan, omdat de termen in
de theologie nog geen vaststaande betekenis hadden ; ten slotte
was er onenigheid aangaande de orthodoxie van bisschop Marcellus van Ancyra, die door paus Julius I in 34o onschuldig
verklaard was, maar door de Oosterlingen herhaaldelijk veroordeeld werd wegens tabellianisme.
Na de dood van St. Basilius krijgt de zoeven genoemde
Melchius van Antiochie de leiding van de Orthodoxen in het
Oosten. Keizer Valens was reeds eerder gestorven, waardoor
aan de Ariaanse partij de steun en de invloed ontnomen werden.
Door keizer Theodosius I wordt „het geloof, dat Petrus vroeger
aan de Romeinen heeft onderwezen, en dat thans paus Damasus
en Petrus van Alexandria volgen", verplichtend gesteld. Dezelfde keizer beroept in 381 een groot Concilie van Oosterse
bisschoppen naar Constantinopel. Melchius was daar voorzitter,
en het geloof van Nicea wordt er erkend, terwij 1 verschillende
ketterijen (o.a. het Macedonianisme) veroordeeld werden. Op
verzoek van de bisschoppen bevestigt de keizer de besluiten.
Melchius stierf te Constantinopel tijdens het concilie, maar
kreeg onmiddellijk een opvolger, Flavianus, die door Rome ook
weer niet erkend werd. Zodat de eenheid in de Kerk nog niet
hersteld was. Het Concilie van Constantinopel, dat in zijn oorsprong niet oecumenisch was, krijgt in het Oosten die titel in
-
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451, maar het duurt tot de zesde eeuw, eer het Westen de dogmatische besluiten erkent als genomen op een algemeen Concilie.
Na 381 ijvert Sint Ambrosius van Milaan voor het herstel van
de eenheid, en hij heeft het succes, dat in 392 een concilie van
Westerse bisschoppen te Capua besloot, om de „gemeenschap te
herstellen met alle Oosterlingen, die het katholieke geloof belij den".
Over de wettigheid van Flavianus of Paulinus sprak het
Concilie zich niet uit, maar in 394 kwam de hereniging tussen
Rome en Flavianus tot stand.
Het Arianisme is hiermede onder de volkeren van de GrieksRomeinse beschaving verdwenen. Het zal echter nog grote invloed uitoefenen op de geschiedenis der Westerse Kerk, omdat
in de dagen van keizer Valens het met deze ketterij besmeurde
christendom werd overgebracht aan de Germanen. Daarom zijn
bijna alle Germaanse volkeren, die zich in West-Europa vestigen, aanvankelijk Ariaans.
Wanneer de geschiedenis van het Arianisme
W at de geschiedenis
hier zo onevenredig-breed behandeld werd,
v. h. Arianisme leert.
dan was dat, omdat in geen deel der Kerkgeschiedenis duidelijker uitkomt de noodlottige werking van
het Byzantijnse Caesaropapisme : keizers, die niet eens gedoopt
zijn, werpen zich op als de hoogste rechters in geloof szaken !
De Kerk in het Oosten heeft daar blijvend de last van gedragen,
al moeten we ook niet vergeten de veelzijdige gunstige gevolgen
van de keizerlijke inmenging de Kerk in het Westen is, door
de loop der omstandigheden, van het rijk bevrijd geworden, en
heeft zich veel meer vrij kunnen ontwikkelen. Ze heeft dan ook
van het Caesaropapisme steeds de grootste afkeer getoond.
Daarnaast zagen we in deze geschiedenis de eerste symptomen
van tegenstelling tussen de Oosterse en de Westerse Kerk, die
eindelijk door het schisma treurig verdeeld zullen worden. Over
de volgende ketterijen kan en zal korter gehandeld worden.
3. De andere ketterijen.

Toen de Godheid van de Christus tegenover
Arius was vastgesteld, terwiji. zijn Mensheid
reeds lang vast stond tegenover de doketen,
bracht de theologische ontwikkeling al spoedig de vraag naar
voren : Op welke wijze zijn goddelijke en menselijke natuur in
Christus verenigd ? Het geloof leerde, dat beide naturen innig
Nestorianisme.
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verbonden zijn, maar over de wijze van vereniging was bij de
oude Vaders begrip en uitdrukking vaag, de uitdrukking soms
zelfs onnauwkeurig. Maar ze kennen het dogma, en passen het
toe in hun spreekwijze, waarin zij de wezenseigenschappen van
de goddelijke Natuur zeggen van de mens Jezus, en de wezenseigenschappen van de menselijke natuur van het Woord Gods :
Clemens Romanus spreekt van het lij den Gods, I gnatius van
het bloed Gods, Athanasius van de gekruiste God, Origenes,
Alexander van Alexandria, Athanasius van Maria als Moeder
Gods. Ook hier vormde het nog niet vaststaan van de betekenis
der betrokken termen een grote moeilijkheid.
De aandacht werd op deze moeilijkheden gevestigd door het
optreden van Apollinaris, bisschop van Laodicea in Syria
(3 I 0-39o), die de vereniging der naturen verklaarde door de
menselijke natuur te verminken bij Christus neemt de Godheid
de plaats in van de ( Platonische) redelijke ziel. Die leer werd
veroordeeld op synoden, en wetenschappelijk bestreden o.a. door
leerlingen van de Antiocheense school, Diodorus van Tarsus,
Theodorus van Mopsuestia. Maar vooral deze laatste viel in
een tegenovergestelde dwaling, door te leren, dat er tussen de
beide volledige naturen van de Zaligmaker niet een persoonlijke,
maar slechts een morele en accidentele verbinding bestaat : het
Woord is in de mens Christus op de wijze, zoals God is in alle
rechtvaardigen, al is het dan ook meer voortreffelijk. Zo neemt
hij in Christus twee personen aan, die een zijn, zoals man en
vrouw een zijn ! Hij beschouwt dan ook de zegswijzen, waarin
de eigenschappen van de goddelijke Natuur van de mens Jezus
gezegd worden en omgekeerd, als oneigenlijk, en verwerpt met
name de titel „Moeder Gods" voor Maria : „Het is onzin te
zeggen, dat God uit een maagd geboren is — niet God, maar de
tempel, waarin God gewoond heeft, is uit Maria geboren". Hij
spreekt dan ook van „samenvoeging", niet van „vereniging" der
twee naturen. Aan deze dwaling is verbonden
Nestorius.
de naam van Nestorius, waarschijnlijk leerling van Theodorus, bisschop van Constantinopel. Deze bracht
de ketterij onder het yolk, toen hij in een preek op 25 December
428 de titel van „Moeder Gods" aan Maria ontzegde. Het yolk
raakte daarover in grote beroering en na enige tijd stond tij dens
een predikatie een leek, Eusebius, op, om de bisschop zijn leugen
en godslastering te verwijten. Deze Eusebius werd spoedig daarop bisschop van Dorylaeum. Nestorius, gesteund door keizer
Theodosius I I, vervolgde, wie hem niet aanhingen, en de dwa89

ling verbreidde zich snel, ook buiten Constantinopel. Met name
werd propaganda gemaakt in de kloosters van Egypte, waar
men de monniken, brave mensen maar slechte theologen, poogde
te winnen. Dat was aanleiding voor de patriarch van Alexandria, St. Cyrillus, waardig opvolger van
H. Cyrillus.
Athanasius, om in een brief aan de monniken
de orthodoxe leer uiteen te zetten ; de volledige menselijke natuur wordt gedragen door de Persoon van het Woord ; Maria
is de Moeder Gods. In een andere brief geeft Cyrillus aan
Nestorius een diepgaande theologische verhandeling over het
geschilpunt. Deze brief werd zowel door de Egyptische bisschoppen als door paus Coelestinus I (422-432) goedgekeurd.
Ook het hof te Constantinopel werd in de kwestie gemengd,
en terwij 1 keizer Theodosius I I Nestorius beschermde, stonden
keizerin Eudoxia en 's keizers zuster Pulcheria aan de zijde
van Cyrillus.
Nieuwe steun kreeg Nestorius, toen de patriarch van Antiochie, Joannes, en Theodoretus van Cyrus zich tegen Cyrillus
verklaarden. Paus Coelestinus had reeds op een Romeinse synode Nestorius tot ketter verklaard, en hem met afzetting bedreigd, toen op initiatief van keizer Theodosius en zijn Westerse
ambtgenoot Valentinianus III tegen Pinksteren van 43 i een
concilie beroepen werd naar Ephese. Op beConcilie v.
vel van de paus werd ook Nestorius tot het
Ephese 431.
concilie toegelaten. Zeif kwam Coelestinus
niet, maar hij zond zijn legaten, die, met behoud van de voorr
rang van de H. Stoel, zich moesten aansluiten bij Cyrillus, niet
aan de twisten moesten deelnemen, maar beslissen over de voon
gebrachte meningen, en zorgen voor de uitvoering van hetgeen
de paus reeds lang ten opzichte van Nestorius besloten had. Als
vertegenwoordiger van de keizer was er Candidianus. De aanwezige bisschoppen waren bijna uitsluitend Oosters. St. Augustinus was uitgenodigd door een speciale gezant, die echter
slechts de dood van de heilige kon boodschappen ; Afrika leed
toen juist onder de inval der Vandalen; uit Gallia en Italie
kwamen geen bisschopppen. Toen Cyrillus in Ephese kwam,
bereidde het yolk hem een feestelijke ontvangst : hij was de
kampioen voor de eer van Maria, die juist in Ephese bijzonder
vereerd werd !
De 22 Juni 43 I werd de eerste zitting gehouden, ofschoon
noch de patriarch van Antiochie noch de pauselijke legaten
aanwezig waren. Daar werd de leer van Cyrillus goedgekeurd,
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de titel „Moeder Gods" gehandhaafd, Nestorius veroordeeld en afgezet. Toen laat in de
nacht de zitting geeindigd was, geleidde het yolk de Vaders,
bijzonder Cyrillus, onder vreugdebetoon met fakkels en wierook
naar huis.
Maar toen Joannes van Antiochie was aangekomen, voelden
de Nestorianen zich sterk, en ze werden gesteund door Candidianus, die hen hielp, om de keizer voor zich te winnen. Voor
Cyrillus en de zijnen was het een tijdlang onmogelijk, om de
keizer met hun brieven te bereiken, totdat Cyrilles erin slaagde,
zijn vriend Dalmatius, kloosteroverste te Constantinopel, van
de toestand der Vaders en de druk, die zij van de Syriers te
lijden hadden, op de hoogte te stellen. Als bedelaar vermomd
bracht een zijner vrienden in een holle stok de brief van Cyrillus over. Na ontvangst ervan verliet Dalmatius, die 48 jaar niet
buiten zijn klooster geweest was, zijn afzondering, en trok met
al zijn monniken naar het keizerlijk paleis, waar hij verkreeg,
dat het isolement van het concilie werd opgeheven. Er volgt
dan heel wat willekeurig ingrijpen van de keizer, maar het slot
is, dat de afzetting van Nestorius erkend wordt en een nieuwe
patriarch van Constantinopel aangesteld. Onder de invloed van
paus en keizer, en niet minder van de beroemde pilaarheilige
Symeon, kwam het in 433 ook tussen Joannes van Antiochie en
Cyrillus tot verzoening. U it het Romeinse Rijk verdween het
Nestorianisme nog in de vijfde eeuw, daarbuiten hield het stand
in Koerdistan, terwiji het eerst in de zeventiende eeuw in VoorI ndie verdween.
Te Rome uitte men zijn vreugde over de geloofsdefinitie
van Ephese door de bouw van de grote Maria-kerk, die het
goddelij k moederschap verheerlij kt.
Na de dwaling van Nestorius, die twee per
Iv. Mono physi
sonen in Christus aannam, vol de spoedig
tisme.
een andere, die maar ene natuur aannam : monophysitisme. I nderdaad zijn de uitdrukkingen van St. Cyrillus
niet geheel duidelijk, omdat de scherpe onderscheiding, die
Basilius, bisschop van Caesarea in Cappadocia, (t 379) gemaakt had tussen „natuur" en „persoon", nog geen gemeengoed der Kerk geworden was, en die termen nog in verschillende betekenissen gebruikt werden. De opvolger van St. Cyrillus op de zetel van Alexandria, Dioskorus,
Leer.
leerde, dat men in Christus niet moest spreken
van twee naturen, omdat de twee naturen tot ene versmolten
Moeder Gods.
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waren. Tegenover hem stonden Theodoretus van Cyrus, Flavianus van Constantinopel, Domnus van Antiochie, Eusebius
van Dorylaeum, terwiji hij gesteund werd in Constantinopel
door de kloosteroverste Eutyches, die door de eunuch Chrysaphius grote invloed aan het hof had. Door Chrysaphius werd
keizerin Eudoxia gewonnen, en door deze keizer Theodosius I I .
Toen dan ook Eutyches door zijn bisschop Flavianus in de
synode was afgezet, wendden zich beide partijen tot paus Leo I
(440-461). Paus Leo I vroeg inlichtingen aan de bisschop van
Constantinopel, en zond hem daarop 13 Juni 449 zijn beroemd
dogmatisch schrijven, waarin hij de ware leer meesterlijk uiteenzet. Maar reeds in Maart had Theodosius een concilie beroepen naar Ephese. Ofschoon paus Leo bij de opwinding in
het Oosten het houden van een concilie onnut, ja gevaarlijk
achtte, stuurde hij toch zijn legaten.
Zo werd 8 Augustus 449 het concilie geopend, dat de bij naam
Rovers node van gekregen heeft van „de roversynode van Ephese" . De bijeenkomst werd n.l. onder de steun
Ephese.
van de keizer overheerst door Dioskorus, die
alles, wat vroeger aan dwang op de concilies was gebeurd, verre
overtrof. Dioskorus-zelf was, met achterstelling van de pauselijke legaten, voorzitter, en tot de stemming werden alleen zijn
partijgenoten toegelaten. Zo begon hij met het vonnis tegen
Eutyches ongedaan te maken. Daarna moesten Flavianus van
Constantinopel en Eusebius van Dorylaeum afgezet worden.
Toen sommige bisschoppen daartegen bezwaar maakten, werden
niet alleen door de vertegenwoordigers van de keizer soldaten
in de kerk geroepen, mar Dioskorus ontbood ook Barsumas
met een troep gewapende monniken. Deze Barsumas, een onontwikkeld Syrisch monnik, had eerst, zoals dat in die tijd meer
voorkwam, een aantal „monniken" om zich verzameld, en met
hen Syrie van de tegenstanders van Dioskorus „gezuiverd" —
nu was hij tot steun van dezelfde bisschop naar Ephese gekomen. Bij het binnenkomen van al die gewapenden ontstond
grote verwarring onder de bisschoppen, die niet konden vluchten, omdat de kerkdeuren gesloten waren, en zich nu in hoeken
en gaten trachtten te verbergen. De pauselijke gezant, diaken
Hilarius (van 461-468 zelf paus), wist te ontsnappen met de
brief, die Flavianus hem overhandigd had, en waarin hij appel
aantekende op de paus. Toen er weer enige rust intrad, kondigde
Dioskorus aan, dat nu de stemmen gingen opgenomen, en de
akten ter ondertekening aangeboden worden. De akten waren
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nog niet klaar, daarom moesten de bisschoppen maar in blanco
tekenen ! „Wie weigert te stemmen, zal met mij te doen hebben;
de stemmen zullen in de akten worden -opgenomen, en de
keizer zal die lezen ; men bedenke wel". Niemand mocht weg,
voordat alien getekend hadden, en de gewapenden bewezen uitstekende diensten !
I ntussen wachtte Flavianus in een hoek der kerk de of loop.
Dioskorus trad op hem toe, en sloeg hem in het gelaat, waarna
de mannen van Barsumas hem schandelijk met de voeten bewerkten. Toen namen hem de soldaten en sleepten hem naar
een cachot, vanwaar hij de volgende dag werd weggevoerd naar
zijn ballingschap in Phrygie : onderweg stierf hij. Niet beter
ging het Eusebius van Dorylaeum, die echter naar Rome wist
te ontsnappen, en verschillende andere bisschoppen van de orthodoxe partij. Dioskorus wist van de keizer de goedkeuring op
zijn cancilie te krij gen. Hij terroriseerde het Oosten, en al wat
daar orthodox was, richtte vertrouwvol zijn ogen naar Rome.
Leo I beschaamde die verwachting niet. Reeds in October
449 verklaarde hij op een Romeinse synode al wat te Ephese
gebeurd was, ongeldig en sprak van „Ephesinum non iudicium
sed latrocinium", „niet het oordeel maar de roversbijeenkomst
van Ephese". De bisschoppen in het Oosten bewerkte hij met
brieven en legaten, poogde ook het hof tot andere gedachten te
brengen, en reeds maakte de goede zaak flinke voortgang, toen
de dood van Theodosius de oplossing veel sneer nabij bracht.
Hij werd n.l. opgevolgd door zijn zuster, de heilige Pulcheria,
wier invloed de laatste tijd door die van Eudoxia overschaduwd
was, maar die trouw vastgehouden had aan de orthodoxie. Zij
nam tot gemaal de bekwame en vrome Marcianus, die als keizer
erkend werd. Vergeefs poogde Dioskorus, die zijn nederlaag
voelde naderen, die erkenning in Egypte tegen te houden. Bisschop Anatolius, die door Dioskorus tot opvolger van Flavianus
in Constantinopel was aangesteld, tekende het dogmatisch
schrijven van paus Leo, en de keizers nodigden de bisschoppen
uit naar een nieuwe synode, die 8 October 45 I te Chalcedon
geopend werd. Wel had paus Leo zijn beConcilie v. Chal
zwaren
tegen de synode, die feitelijk overcedon 451.
bodig was, omdat de orthodoxen in het Oosten
reeds de overhand hadden, en die wegens de invallen der Hunnen door de Westerse bisschoppen toch niet kon bij gewoond
worden, maar hij berustte in het voldongen feit, en zond zijn
legaten met strenge instructies. Op het concilie werd het gedrag
-
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van Dioskorus te Ephese onderzocht, en tegen hem en vijf van
zijn partijgenoten door de keizerlijke commissarissen de afzetting geeist. Maar de bisschoppen van I llyrie pleitten clementie:
„Wij hebben alien gezondigd, wij vragen alien, dat ons vergeven worde", en al Teen de hardnekkige Dioskorus werd afgezet, de anderen na ondertekening van de brief van paus Leo
gehandhaafd. Deze brief was intussen in de tweede zitting ter
sprake gekomen. De pauselijke legaten lieten volgens hun instructie geen bespreking erover toe, en de zes honderd Oosterse
Bisschoppen, daar vergaderd, namen de brief aan met de beroemde acclamatie : „Dat is het geloof der vaderen, dat is het
geloof der Apostelen. Zo geloven wij alien, Petrus heeft door
Leo gesproken. Zo leerden de Apostelen".
Na het concilie was de ketterij nog lang niet verdwenen. De
hele vijfde eeuw door werden de patriarchale kerken van.
Alexandria, Antiochie en Jerusalem erdoor in beroering gehouden, en ook nu kon het onhandig en eigenmachtig ingrijpen
van verschillende keizers de rust niet herstellen. Na de zesde
eeuw bestond zij nog voort in Egypte, Abessinie en Syria. I n
Egypte dragen de , monophysieten de naam
Ko ten, J acobievan Kopten, in Syrie die van acobieten.
ten.
In de zevende eeuw ontstond een nieuwe dwaling, die een
uitloper is van het monophysitisme : in het jaar 622 begon keizer
Heraclius zijn poging, om de monophysieten tot de kerkelijke
eenheid terug te brengen door middel van een geloofsbelijdenis,
waarin, na de hypostatische vereniging der twee naturen, in
Christus slechts een wil en een werking werd aangenomen : de
V. Monothelisme. dwaling van het Monergisme en Monothelisme.
Sergius, patriarch van Constantinopel, en Cyrus, patriarch
van Alexandria, hadden voor deze geloofsformule propaganda,
gemaakt, toen in 634 de H. Sophronius patriarch van Jerusalem werd. Deze had zich steeds tegen het monothelisme verzet, en richtte nu een brief aan paus Honorius (625-638),
waarin hij de zaken uiteenzette. Maar Sergius was hem voor
geweest. Ook hij had de paus geschreven, Sophronius verdacht
gemaakt, alsof die onrust stookte, de kwestie zó voorgesteld,
alsof het spreken over een dubbele wil in Christus voor velen
een ergernis zou zijn.
Paus Honorius beging de onvoorzichtigheid, om aan Sergius
terug te schrijven, eer hij de berichten van Sophronius ont94

vangen had. Hij prees de „wijze omzichtigheid" van Sergius,
men moest nieuwe uitdrukkingen vermijden, en vooral niet
spreken van „een of twee werkingen" in Christus, omdat dat
aanleiding kon zijn om van monophysitisme of , Nestorianisme
verdacht te worden. Aan Sophronius werd het stilzwijgen opgelegd. Deze pauselijke brieven, die in de leer .zelf orthodox
zijn, waren echter in de feitelijke omstandigheden een begunstiging van de ketterij en werden dan ook danig in haar voordeel gebruikt. Zo bleef het Oosten in onrust, totdat in 68o681 de zesde algemene Kerkvergadering te Constantinopel
bij een kwarn. Daar werd uitdrukkelijk vastgesteld, dat er in
Christus is een goddelijke en een menselijke wil, maar dat die
twee niet met elkaar in strijd zijn, maar de ,menselijke steeds
onderworpen is aan de goddelijke.
Onder de ketters, die veroordeeld werden, vinden we ook....
paus Honorius. Paus Agatho (678-681) had het concilie beroepen, maar de akten kwamen ter goedkeuring bij zijn opvolger, Leo I I (682-683). Hij bevestigde ze, maar maakte
uitdrukkelijk voorbehoud, wat de veroordeling van Honorius
betreft : hij wilde hem veroordelen, niet als ketter, wat hij
inderdaad ook niet was, maar als een, die niet, zoals zijn plicht
hem voorschreef, de ketterij was te keer gegaan, en du's als
een begunstiger van de ketterij.
Zo is het Oosten voortdurend in beroering geV oordeel, dat de Kerk
weest over de geloofsleer. Het resultaat is
trok tut strijd.
groots : de vaststelling en formulering van de
Nadeel.
dogma's van Triniteit en Christologie — maar
het nadeel niet gering : terwij 1 de Oosterse
Kerk rusteloos zich verdiepte in het dogma omtrent de Christus,
verkoelde de liefde voor Jezus in het hart van al te velen : de
rationalistische dwalingen van Arius en Nestorius weekten de
mystieke unie van de gelovige met zijn Heiland steeds meer los;
de ketterij en verwekten partijschappen en verzwakten daardoor
het Rijk ; van het monophysitisme met zijn diep-religieus karakter en zijn innige christus-mystiek kon het eerste niet zonder
meer gezegd worden, maar te zamen met de nationale tegenstelling tussen Byzantium en Alexandria heeft het toch ontbindend gewerkt op het Rijk. Wanneer dan ook de keizers door
allerlei, ook bedenkelijke, middelen de godsdienstige eenheid
pogen te herstellen, dan is zeker niet hun laatste overweging
daarbij, dat het Rijk alleen door eenheid kan stand houden
tegen de aanvallen van buiten. Toen de strijd om het monothe95

lisme begon, stond al klaar de vijand, die het ten slotte geheel
zou overmeesteren, en tij dens diezelfde strijd schone provincies
blijvend verwierf : de Islam.
Maar, eer we de geschiedenis van de Oosterse Kerk afmaken,
eerst iets over de grote dwaling in het Westen, waarvan
de behandeling bier thuis hoort, omdat de strijd erover zich
afspeelde in die landen, welke toen nog tot het Romeinse Rijk
behoorden, en onder de Romeinse bevolking in de andere landen.
Het Oosten interesseerde zich meer voor de theoretische vraagstukken, zoals uit het voorgaande bleek, het Westen wijdde zijn
bijzondere aandacht aan het vraagstuk van de verhouding tussen de genade en de menselijke wil. Maar een tweede groot verschilpunt is, dat in het Westen de strijd zich afspeelde onder de
theologen, terwijl in het Oosten iedereen belang erin stelde en
partij koos.
De dwaling van Pelagius berust op dezelfde
VI. Het Pelagiagrondslag als het Nestorianisme : de opvatnisme.
ting, alsof de genade alleen bestond in een
welbehagen van God in de mens, niet in een werking van God
op de mens. Deze opvatting van Theodorus van Mopsuestia
heeft in het Oosten geleid tot de consequentie, dat de vereniging
tussen de Goddelijke en de menselijke natuur in Christus louter
uiterlijk was, n.l. het welbehagen van het Woord in de mens
Jezus. Of Pelagius zijn dwalingen ook ontleend heeft aan de
leer van Theodorus, is niet zeker. Pelagius kwam tot de gevolgtrekking, dat de mens, in wie God welbehagen heeft, een waardig voorwerp van Gods liefde moet zijn en dat dus de erfzonde
hem niet kan bedorven hebben.
Pelagius was afkomstig uit Brittannie, een,
Vela gius.
ook in de theologie goed-onderlegde lekemonnik. Nog tijdens het leven van paus Damasus kwam hij in
Rome, dus voor 384, en had daar vriendschap met St. Hieronymus, hetgeen hij om zijn deugdzaam leven verdiende. Ook
kwam hij er in aanraking met de advokaat Coelestius, die zijn
sporen verdiend had door to schrijven over het monniksleven,
en die hij voor zijn dwaling won. Reeds in deze tijd verkondigden de beide vrienden stellingen, die tegen de genadeleer van
de beroemde bisschop van Hippo, St. Augustinus, ingingen,
maar aanvankelijk werd daaraan geen aandacht geschonken.
Toen evenwel in 410 Alarik Rome ingenomen en geplunderd
had, vertrokken beiden naar Afrika, landden in Hippo, waar
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zij St. Augustinus ,niet troffen, en Pelagius ging toen naar
Jerusalem, Coelestius naar Carthago.
In deze stad werd in 41 I een synode gehouden, waar de Milanese diaken Paulinus een zevental stellingen voorbracht, die
Coelestius geleerd had. Het blijkt dan, dat het Pelagianisme in
de grond is een poging tot rationalistische
Leer.
verklaring van het moeilijke dogma van de
verhouding tussen genade en vrije wil. Uitgaande van de bovengenoemde opvatting over de genade, loochenen ze de bovennatuurlijke betrekking van de mens tot God. Van een oorspronkelijke staat van heiligmakende genade, van een verheffing tot
de bovennatuurlijke orde, kan evenmin sprake zijn als van de
erfzonde in orthodoxe zin. Adam in het paradijs was natuurlijk
goed, en zijn nakomelingen zijn natuurlijk goed gebleven. Dus
geen gevolgen der erfzonde in verduistering van het verstand
en verzwakking van de wil : het enige kwaad, dat de zonde van
Adam ons gedaan heeft bestaat in het slechte voorbeeld, maar
de morele krachten zijn onaangetast gebleven. Voor de verlossing in orthodoxe zin is in dit systeem geen plaats : tegenover
het slechte voorbeeld van Adam plaats Christus het goede, voila
tout ! Evenmin voor zondenderving, die een innerlijke verandering van de mens meebrengt in zijn verhouding tot God : het is
een niet-meer toerekenen van de zonde.
Men voelt het verband met moderne, ook paedagogische systemen, die met de bedorvenheid der menselijke natuur geen
rekening houden.
Op het concilie werden de stellingen veroorConcilie van
deeld, en Coelestius, die zich niet wilde onderCarthago.
werpen, geexcommuniceerd. Van die ti' of
mengde zich St. Augustinus in de strij d en
H. Augustinus.
werd de schepper der christelij ke anthropologie. Hij ontleedde de gegevens der traditie op dit punt met zo
grote uitvoerigheid en scherpzinnigheid, dat door hem de fundamentele waarheden op dit gebied werden uiteengezet en in
de leer der Kerk zijn overgegaan, n.l. de erfzonde, de noodzakelijkheid en de graticiteit der genade en de absolute afhankelijkheid van God voor iedere bovennatuurlijke act. Met
recht wordt hij genoemd de „Doctor Gratiae".
Een leerling van St. Augustinus, Orosius, die naar Palestina
gezonden was, om onder leiding van St. Hieronymus zijn vorming to voltooien, hield met genoemde heilige een waakzaam
oog op de gangen van Pelagius in Jerusalem. Op een synode
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aldaar in 415 trad Orosius als aanklager tegen hem op, en besloten werd, de beslissing te vragen van paus I nnocentius I.
Ook van Afrikaanse bisschoppen bereikten de paus aanvragen
om een beslissing, die hij inderdaad gaf op een Romeinse synode
van 417 in de veroordeling van Pelagius en Coelestius en hun
leer. Deze veroordeling werd door paus Zosimus (417-418)
bevestigd in een rondgaande brief aan de bisschoppen, die op
weinige uitzonderingen na allen ondertekenden. De hoof den
der ketterij vonden bescherming bij Nestoriaanse bisschoppen,
maar alleen in Brittannie had de dwaling enige aanhang gevonden bij het yolk, en zij verdwijnt spoedig.
Meer het karakter van een theologische conSemipelagiatrovers
dan van een ketterij, draagt de dwanisme.
ling van het zgn. Semi-pelagianisme. I n de
veroordeling van paus Zosimus waren wel de grovere dwalingen
in de genadeleer begrepen, maar menig detail-punt wachtte nog
op verduidelijking. St. Augustinus zette zijn werkzaamheid op
dit gebied voort, en de omstandigheid, dat vrome en geleerde
mannen zich tegen zijn bespiegeling verzetten, was hem aanleiding, om zich hoe langer hoe meer in die zaken in te denken;
zodat zijn systeem van genadeleer hoe langer hoe meer afgerond werd. Ook na zijn dood duurt de pennestrijd voort, totdat
verschillende punten werden vastgesteld door een synode te
Synode v. Orange. Orange, die door paus Bonifatius I I (53o532) werd goedgekeurd en zo algemeen gezag
kreeg.
De voornaamste vaststelling als resulResultaat van de
taat van deze strijd is : voor iedere daad, die
strijd.
ter zaligheid dient, is Gods genade nodig.
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HOOFDSTUK III.

Kloosterleven.

Het christelijk ideaal der volmaakte vervulling van de geboden der liefde tot God en de naaste kan op verschillende wijzen worden nagestreefd, geen levensstaat is van de heiligheid
uitgesloten, zoals clan ook de Kerk mensen van iedere stand
onder haar heiligen vereert.
Toch zijn de vf,n-s ,-hillende middelen, om naar de heiligheid
te streven, niet alie va n gelijke waarde. De opvolging van de
zgn. „Evangelische raden" d.w.z. volmaakte
Evangelische Raden.
kuisheid, gehoorzaamheid en vrijwillige armoede, staat de H. Schrift-zelve duidelijk aangegeven als
de meest veilige weg ter bereiking van de volmaaktheid. Wie
de aansporingen tot maagdelijkheid bij St. Paulus gelezen
heeft, en de ijver kent der eerste christenen, moet wel aannemen, dat er van het begin der Kerk af mensen geweest zijn,
die door opvolging der raden, althans van een of meer ervan,
naar een inniger vereniging met God gestreefd hebben : feitelijk vinden we er ook talrijke voorbeelden van.
Maar een vaste vorm begon die opvolging der evangelische
raden eerst aan te nemen in de eerste helft der vierde eeuw.
Vanaf de vervolging van keizer Decius (249-250 kunnen
we nagaan, dat er onder de christenen, meer speciaal in Egypte,
een stroming geweest is, om zich van de „wereld" af te zonderen,
en in de eenzaamheid van de Woestijn te gaan arbeiden aan
eigen heiligmaking : het zijn de „anachoreten" geweest, die in
het begin der vierde eeuw de eerste kloostergemeenten gevormd
hebben. Ook hier zien we de gelijkenis van het mosterdzaad van
toepassing : de kiem, in het Evangelie neergelegd, ontwikkelt
zich tot een krachtige boom en de eeuwen door hebben de vogels, d.i. de naar volmaaktheid hongerende zielen, genesteld in
de brede takken van de steeds rijker zich ontplooiende boom.
Ook hier toont zich de Kerk het levende lichaam van Christus,
dat in zijn levensuitingen zich aanpast aan de wisselende omstandigheden, en dat, omdat het leeft, tot een grote verscheidenheid van uitingen in staat is ; maar zij toont zich ook als een
instelling onder mensen, omdat iedere nieuwe richting in het
ascetisch leven beperkt is, en slechts een bepaalde kant van het
eindeloos rijke leven van Christus tot uiting brengt als een
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instelling onder onvolmaakte mensen in de misvattingen en afdwalingen, die er ook hier geweest zijn.
Moeten we in de ontwikkeling van het kloosterleven, of het
georganiseerde ascetische leven, iets toevalligs zien of niet liever
een bijzondere leiding der Voorzienigheid ? I n 313 had Constantijn het edict van Milaan uitgevaardigd, en daardoor aan
het Christendom, dat twee en een halve eeuw onder de druk van
uitzonderingswetten gebloeid had, de vrijheid gegeven. Aan de
uitbreiding van de Kerk is die maatregel zeker ten goede gekomen ; ongekend groot wordt het aantal bekeerlingen.
Maar is de Kerk er innerlijk ook op vooruitgegaan ? Toen
het zwaard der vervolging niet meer dreigde, miste men de
waarborg voor de ernst der bekeringen ; het zedelijk peil van de
massa der gelovigen vertoonde een bedenkelijke daling, en de
crisis van het Arianisme bewees met pijnlijke duidelijkheid,
dat de vijandschap der keizers aan de kerk niet hetzelfde nadeel icon berokkenen als hun verstikkende omhelzing. I n die
voor de Kerk zo gevaarlijke tijd vindt het deugdzaam leven
volgens de oude christelijke idealen niet een toevlucht maar een
brandpunt in de pas-zich-vormende kloosters. Orthodoxie en
deugd vinden daar steun. De monniken van Egypte helpen
Athanasius in zijn strijd tegen het Arianisme; die van Constantinopel helpen de zaak van Cyrillus van Alexandria tegen Nestorius tot een goed einde brengen ; het is de styliet Symeon, die
tussen Joannes van Antiochie en Cyrillus in 433 de verzoening
tot stand brengt ; in Rome, nog lang het bolwerk van het reagerende heidendom, waar om christendeugd gelachen werd, is
de invloed van de stichtingen van Athanasius-Marcella en
Hieronymus-Paula onberekenbaar geweest ; en in de tijden van
beroering, die de val van het Westerse keizerrijk voorafgingen
en volgden, zijn de, dan overal verspreide, kloosters de keurbende
der Kerk, om het christendom en meteen de beschaving te redden uit de ondergang niet alleen, maar tot nieuw leven op te
voeren. De regel van St. Benedictus gaf aan die stroom van
ascetisme vaste richting, en tot in onze dagen is een groot deel
van wat de Kerk heilzaam gewerkt beef t, aan de kloosters in
hun verschillende vormen te danken.
Ontwikkeling
kloosterleven in
h. Oosten.
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Aan het begin van het georganiseerd ascetisch
leven staat de eerbiedwaardige figuur van St.
Antonius, die de bijnaam draagt van „abt".
Deze Egyptenaar, in 25 I geboren, begon reeds

op twintigjarige leeftijd, na de dood zijner ouders, ascetisch
te leven, en trok zich na vijftien jaar terug in de woestijn. Dat
was toen voor de Egyptische asceten geen ongewone manier van
doen. Toen Antonius naar de woestijn ging,
Antonius.
leefden daar reeds talrijke asceten; het is zijn
re Organisator asceverdienste, dat hij in deze levenswijze organitisch leven.
satie bracht.
Hij begon met zich op te sluiten in de bouwvallen van een
huis, waar zijn vrienden het voedsel, dat zij hem brachten, over
de muur moesten werpen, omdat alle toegangen versperd waren.
De grote roep, die uitging van zijn deugd en zijn wonderen, bezorgde hem talrijke leerlingen, die deels woonden in verspreide
holen, waar Antonius hen van tijd tot tijd bezocht, deels zich
vestigden in zijn nabijheid in of
hutten. ,Uit deze
laatste leerlingen vormde zich in 305, zonder vooropgezet plan,
de eerste eremieten-kolonie te Phaium in de
ze Coenobiurn.
woestijn Thebais. Antonius ging naar Alexandria, won daar weer vele leerlingen, met wie hij een kolonie
stichtte dicht bij de Rode Zee bij de berg Kolzim (later Antoniusberg) .
Deze eerste kolonies bestonden niet uit een enkel gebouw,
maar waren een samenstel van afzonderlijke hutten, wier bewoners zich met handen-arbeid onledig hielden, en slechts voor
het gebed en de maaltijd samen kwamen. Het aantal der leerlingen van St. Antonius moet tot zes duizend bedragen hebben.
De heilige stierf in 356 : de grondslag voor het kloosterleven,
dat zich zo veelzijdig zou ontwikkelen, was gelegd. Een eigenlij ke regel heeft St. Antonius niet nagelaten ; zijn voorbeeld en
woord waren regel en wet voor de kolonie, zoals ook veel later
nog in nieuwe kloosterstichtingen de levenswijze eerst door de
ondervinding zal geregeld en daarna pas in een wet zal vastgelegd worden.
I n dezelfde tijd als de stichtingen van St. Antonius ontstonden dergelijke eremieten-samenlevingen onder leiding van St.
Ammonius in een andere Egyptische woestijn, en van St. Hilarion in Palestina : dezelfde trek naar ascese en dezelfde menselijke behoefte aan samenwerking en leiding riepen hetzelfde
gevolg te voorschijn.
Een grote stap vooruit bracht het monnikenH. Pachomius.
'even de H. Pachomius, die, na jarenlang te
ze geschreven regel.
Tabenna (aan de Nij1) als kluizenaar geleefd
Coenobitisme.
te hebben, zijn leerlingen niet alleen samenI0I

bracht, maar voor hen ook een regel optekende. Deze regel, die
zowel de geestelijke oefeningen als de lichamelijke arbeid der
monniken omschreef, werd voor de dood van Pachomius, in
348, ingevoerd in negen door hem gestichte kloosters, die onder
het toezicht van de heilige bleven staan. De regel bepaalt: men
wordt in het klooster pas opgenomen na een noviciaat van drie
jaar ; aan het hoofd van het klooster staat de abt ; naar de aard
van hun werkzaamheden (ziekenverpleging, veldarbeid, tuinbouw, smederij, korfvlechterij, enz.) worden de monniken ingedeeld in dertig tot veertig klassen, ieder onder een prior ;
iedere klas bewoont haar eigen, in cellen ingedeeld, huisje;
's avonds brengt iedere monnik zijn werk bij de prior, die op het
einde der week het overgeeft aan de oeconoom, die voor de
verkoop ervan, en zo voor het levensonderhoud der monniken
te zorgen heeft; meermalen daags worden alle monniken door
trompetten opgeroepen tot gemeenschappelijk gebed ; Zaterdags
en Zondags ontvangen zij de H. Communie ; op die dagen preekt
de abt, Woensdags en Vrijdags de prior ; aan de maaltijden
wordt het stilzwijgen onderhouden ; de tijd, die van de arbeid
overblij ft, wordt aan lectuur besteed ; de H. Wijdingen mag
geen monnik ontvangen, voor de geestelijke bediening zorgen
degenen, die als priester zijn ingetreden ; de maaltijden zijn gemeenschappelijk ; de keuze der spijzen mild, maar vlees wordt
alleen aan zieken, wijn alleen aan ouden en zwakken toegestaan ;
Woensdags en Vrijdags is het vasten verplichtend : de kleding
is nauwkeurig omschreven, maar, zoals dat bij de meeste kloosterstichtingen ook in latere tijd het geval is, in overeenstemming met de toenmaals in die streken gebruikelijke klederdracht, zodat eerst langzamerhand het monnikenkleed jets
aparts werd.
Vanuit Egypte en Palestina verspreidde zich het georganiseerd ascetisch leven eerst over het Oosten. Het kreeg daar zijn
afsluiting door de bemoefing van de grote Kerkvader van Cappadocie, de H. Basilius. Na zijn doop in 357
H. B asilius.
ging deze naar Egypte en Palestina, om het
leven der anachoreten te leren kennen, begon dan zelf dat soort
van leven te beoefenen, en schreef ten slotte voor zijn leerlingen
een regel. Deze regel van Basilius, intussen bisschop geworden
van Caesarea, betekent een grote vooruitgang in het kloosterleven, omdat bier, veel meer dan bij St. Pachomius het geval
geweest was, op de geestelijke fundamenten van het klooster102

leven de nadruk gelegd wordt : gehoorzaamheid, armoede, kuisheid, ingetogenheid, onthechting, gebed, arbeid, broederlijke
lief de. Het ontvangen der H. Wijdingen is hier niet uitgesloten,
in ieder klooster moeten enige priesters zijn : de gewone vorm
van leven is het gemeenschappelijke, terwij1 het anachoretenleven slechts aan bij zonder beproefde personen wordt toegestaan. De regel van St. Basilius vond in het
Regel v. Basalt's.
Oosten algemene verspreiding, tot de dag van
heden toe is hij de meest gebruikelijke onder de Schismatieken
en geunieerden ; ook in het Westen werd hij veel gevolgd, maar
overvleugeld door die van St. Benedictus.
In dezelfde tijd als de mannenkloosters, ontstaan in Egypte
die voor vrouwen. Terwij1 St. Antonius de mannen om zich
verzamelde, verenigde Syncletica in de woestijn de weduwen
en maagden. De zuster van St. Pachomius, de moeder en zuster
van St. Basilius stichtten vrouwenkloosters, zodat dan ook
St. Basilius in zijn regel met beide seksen rekening houdt.
Dit zijn de eerste pogingen tot organisatie van het ascetisch
leven, die succes hadden. Kan het verwonderen, dat er gelijktijdig andere pogingen zijn aangewend, die op nadeel uitliepen ?
De behoefte aan organisatie werd gevoeld, maar niet iedere
organisator bleek de Geest Gods te hebben, evenmin als later
in de tijd van St. Franciscus. I n deze tijd van tasten en zoeken
is menig goed-willend asceet terecht gekomen in een organisatie,
zoals we er te Ephese in 449 ene ontmoeten onder Barsumas, en
het heeft aan de overheid in Kerk en Staat heel wat moeite gekost, om de beweging naar organisatie van het ascetisch leven
binnen de perken te houden. Het is onnodig, hierop verder in
te gaan. Maar, voordat we de ontwikkeling van het monnikenleven in het Westen behandelen, een enkel woord over de
meest merkwaardige verschij ningen onder de
H. Symeon de Styliet.
Oosterse asceten, de stylieten of pilaar-heil igen.
De eerste van hen was de H. Symeon, die, tegen het eind der
vierde eeuw in Syrie geboren, al jong het leven van herder met
dat van kloosterling ruilde. Zij n buitensporige neiging tot
boetedoening maakte hem echter voor het kloosterleven ongeschikt, en zo gaat hij leven als anachoreet. Drie jaar lang leeft
hij alleen in een but opgesloten. Daar hield hij voor het eerst
de veertigdaagse vasten zonder iets te eten of te drinken, hetgeen in het vervolg zijn gewoonte was. I n het begin der vasten
stond hij, bij het afnemen zijner krachten ging hij zitten,
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later liggen. Op zijn zuil wist hij het z6ver te brengen, dat hij
de hele vasten stond, gebonden aan een paal, zelfs eindelijk
zonder dat hulpmiddel. Na drie jaar ging hij boven op een
berg, waar hij zich aan een ketting van ongeveer tien meter
liet vastbinden, om zo zichzelf te dwingen, die plaats niet te
verlaten. Toen Meletius, de bisschop van Aniochie, hem eens
bezocht, maakte deze de opmerking, dat het redelijker was, zich
te binden door zijn wil dan door een keten ; daarom maakte hij
zich los, en bleef op dezelfde plaats.
Van alle kanten stroomden peigrims naar de heilige man,
van wie ze genezing van zieken en gebeden vroegen, van wiens
kleren ze relieken meenamen. I n volmaakte nederigheid begreep hij van die verering niets, en om aan de aandrang te
ontkomen, kwam hij op het denkbeeld, een zuil te doen vervaardigen, en daarop te klimmen. De eerste was drie meter hoog
— later besteeg hij er van zes, elf, achttien meter ! Aanvankelijk wekte zijn handelwijze de lachlust der mensen ; de monniken in Egypte en Mesopotamia keurden ze af, maar langzamerhand, bij het zien van de diepe nederigheid en volkomen
zelfverloochening van de heilige, keerde zich de publieke opinie
te zijne gunste, en de wonderbare gebeurtenissen, waarmee God
zijn deugd beloonde, deden hem weldra als een heilige beschouwen, zodat zelfs in Rome, reeds voor zijn dood, talrijke
beelden van hem gevonden werden. Zijn gewone houding was
de staande, en de slaap had hij geheel overwonnen, de ganse
nacht bracht hij door in gebed ; overdag richtte hij het woord
tot zijn talrijke bezoekers, hij nam smeekschriften in ontvangst,
legde twisten bij ; op zijn woord kwam menig heiden tot de
Kerk, en dat na het concilie van Ephese de vrede tussen de
H. Cyrillus en bisschop Joannes van Antiochie hersteld werd,
is voor een niet gering gedeelte aan zijn bemiddeling te danken.
Nadat hij zeven en dertig jaar op zijn zuil had doorgebracht,
stierf Symeon in 459. De lange duur van zijn boetedoening en
de diepe indruk, die zij op de tijdgenoten gemaakt had, hadden het zonderlinge ervan in de ogen der monniken weggenomen, en, niet tevreden met in zich op te nemen zijn geest van
versterving, wilde menigeen hem ook materieel navolgen.
Zo vinden we een hele menigte van zuilbeStylieten.
woners (stylieten), die vanaf hun pilaar leiding geven aan zich rondom vestigende leerlingen, die op hun
beurt de meester van het nodige voorzagen. Ook vrouwen aanvaardden deze levenswijze; zo is er reden, om aan te nemen, dat
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in de negende eeuw in Gethsemane en klooster bestond van
honderd vrouwen, wier cellen op zuilen gebouwd waren. Nog
in de i 6e eeuw wordt in de Oekraine van stylieten melding
gemaakt.
I n het Westen wordt slechts een styliet vermeld. I n 585
kwam St. Gregorius van Tours door I vroy (in de Ardennen),
en ontmoette daar de diaken Wulflalcus, die hem zijn geschiedenis vertelde. Kort na zijn aankomst uit Lombardije had
hij een zuil gebouwd, en was er blootvoets op gaan staan. „Toen
het winter werd", zeide hij, „had de koude adem van de wind
mij zozeer aangegrepen, dat de nagels van mijn voeten vielen,
en ijspegels aan mijn baard hingen". Zijn prediking had succes
bij de heidenen. Eens kwamen bisschoppen daar langs, en in
plaats van hem aan te moedigen, zeiden ze : „Gij bewandelt de
goede weg niet ; wie zij t gij , dat gij u met Symeon van Antiochie op een lijn stelt ? Daarenboven, het klimaat laat u niet toe,
deze pijniging op u te nemen ; kom af en woon liever met de
broeders, die gij rondom u verzameld hebt". Hij kw4m af, en
de bisschoppen lieten de zuil stuk hakken ! Door het wijze optreden van deze bisschoppen is de praktijk, die om de door hen
aangehaalde redenen niet voor iedereen geschikt is, in het Westen niet verder doorgedrongen.
I n het Westen waren er, evenals trouwens in
het Oosten, reeds tijdens de vervolgingen Godgewijde maagden, die wel gewoonlijk niet het
ouderlijk huis verlieten, maar toch een aparte
stand vormden in de Kerk, waarin zij door
het afleggen van haar gelofte in de kerk en de inkleding door
de bisschop werden opgenomen. Ook schij nen er reeds hier en
daar, bij v. in Carthago, huizen geweest te zijn, waarin bij dreigend gevaar die maagden werden samengebracht. De grote
stoot aan de ontwikkeling van het kloosterleven in het Westen
werd gegeven door twee uitstekende kenners van het Oosterse
ascetendom : St. Athanasius en St. Hieronymus. I n 339 komt
Athanasius, door paus Julius I naar Rome
H. Athanasius naar
ontboden,
in de eeuwige stad aan. I n zijn geRome.
zelschap waren twee Egyptische monniken,
Ammonius en I sidorus. Te Rome was er toen een zekere minachting voor het leven der monniken ; het voorbeeld der Egyptenaren en de invloed van Athanasius begon die te overwinnen,
het eerst in de vrouwenwereld. De edele Marcella, die na een
Ontwikkeling
kloosterleven in
h. Westen.
God-gewijde
rnaagden.
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huwelij ksleven van slechts zeven maanden in
haar paleis op de Aventijn teruggetrokken
leefde, kwam door haar moeder, bij wie Athanasius zijn intrek genomen had, met de heilige en zijn gezellen
in aanraking. Weldra nam ze het grove en plebejische monnikenkleed aan : de verwondering erover gaat spoedig over in
waardering, en in het paleis op de Aventijn vinden we na korte
tijd een kloosterlijke samenleving, evenwel nog zonder bepaalde
regel. In deze samenleving, die Marcella tot haar dood in 410
bestuurde, werden o.a. gevormd Marcellina, de zuster van St.
Ambrosius, die later in Milaan een klooster stichtte, en Eustochium, die onder de leiding van St. Hieronymus hetzelfde deed
in Palestina. Op het voorbeeld van Marcella ontstonden in
Rome verschillende dergelijke kloosters, terwijl het ascetisch
leven ook daarbuiten meer dan vroeger beoefend werd.

V rouwenkloosters.
H. 11I ar

In 382 kreeg de beweging nieuw leven, toen
St. Hieronymus, monnik, uit Dalmatie naar
Rome.
Rome kwam. Zijn doel was bijwoning van een
synode van paus Damasus (366-384), maar zijn verblijf duurde feitelijk tot de dood van de paus, wiens vertrouwen en vriendschap hij gewonnen had. Hij kwam door zijn verklaring van
de H. Schrift in betrekking tot de kloosterlingen, aan welke
vrouwen hij nu en later menig exegetisch werk opdraagt, en
bleek een uitstekend geestelijk leidsman te zijn. Toen Hieronymus na de dood van Damasus naar Palestina trok, volgden hem
Paula met haar dochter Eustochium, die te
H .H . Paula en EustoBethlehem onder zijn leiding verschillende
chiumnaar Bethlehem.
kloosters stichtten. Ook vanuit die teruggetrokkenheid bleef Hieronymus in een drukke briefwisseling invloed uitoefenen op het Westerse kloosterleven, dat hij tevens
tegen de aanvallen van Jovinianus verdedigde.
Zulke kloosterstichtingen van Westerlingen
H. Melania.
in het H. Land waren toen al met ongewoon.
In 375 had reeds Melania (de oudere) met Rufinus een vrouwenklooster voor vijftig nonnen gesticht op de Olijfberg. Haar
kleindochter, Melania (de jongere), voegde daar een nieuw
klooster voor negentig nonnen bij, terwijl dezelfde ook een
mannenklooster stichtte bij de Hemelvaartskerk. I n deze Romeinse stichtingen, te midden van de Oosterse Kerk, hield men
vast aan de Romeinse kerkgebruiken. Van deze tijd of vinden
we vrouwenkloosters in heel Italie.
H. Hieronymus naar
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I ntussen waren ook mannenkloosters ontstaan,
alweer onder Egyptische invloed. In de tijd
Eusebius.
van keizer Juliaan (361-363) keerde Eusebius van Vercelli (hij was een der weinige
standvastigen geweest te Milaan in 355) uit zijn ballingschap
terug. In Thebais had hij de monniken uit eigen aanschouwing
leren kennen, en naar het model van dat leven stichtte hij nu
in zijn bisschopsstad een klooster. Nog in de loop van de vierde
eeuw krij gen de I taliaanse steden hun klooster voor mannen :
St. Ambrosius te Milaan en St. Paulinus te
H. Ambrosius.
Nola, moeten als bevorderaars ervan genoemd
H. Paulinus.
worden. Grote indruk maakte in de Westerse
Kerk het Leven van St. Antonius, dat in het Latijn vertaald
was. St. Augustinus verhaalt van een paar edellieden, die met
de keizer te Trier vertoevend, toevallig dat Leven in handen
kregen, en er zó door getroffen werden, dat ze besloten, als
monniken te gaan leven. Een vaste regel hadden al die kloosters
nog niet : men sloot zich min of meer aan bij de Oosterse levenswijze, zoals die in de regels van Pachomius en Basilius was
neergelegd.
Een andere bisschoppelijke balling uit de strijd om Arius
(merk op, wat een voordeel die beroering gebracht heeft aan de
Kerk !) was St. Hilarius van Poitiers. Toen
H. Hilarius.
hij na de gebeurtenissen te Seleucie naar zijn
stad kon terugkeren, werd hij gevolgd door een Pannonier, die,
na soldaat geweest te zijn, jarenlang als anachoreet geleefd had,
en met grote eerbied voor de voorvechter der
H. Martinus.
orthodoxie vervuld was : Martinus, de rationale heilige van het latere Frankenrijk. Hij zette zich neer op
een klein landgoed op een paar uur afstand van Poitiers, waar
hij spoedig genoten kreeg in zijn contemplatief leven. Uit deze
nederzetting ontstond het klooster Liguge. Martinus werd
L-1_- 372 bisschop van Tours, en de apostel van Gallie. Hij stierf
Mannenkloosters.

:: 400.

Het klooster van Liguge werd het model voor
het klooster in madden-Gallie, en had ook
zijn invloed op stichtingen in I talie. Misschien zou het beter
zijn, te spreken van een ascetische school dan van een eigenlijk
klooster. Er was geen vaste regel, het leven was niet gemeenschappelijk, alleen voor sommige godsdienstige oefeningen
kwamen zij bij elkaar. Zijn bisschoppelijk ambt en zijn apostolaat maakten uiteraard, dat Martinus dikwijls afwezig was.
Li gugi.

107

Dit werd nagevolgd, en zo zien we sommigen het klooster verlaten, om nieuwe kloosters te stichten, andeien, om over te
gaan naar de clerus : gedurende de vij fde en zesde eeuw blij ft
die onvastheid bestaan in de kloosters en centraal-Gallic ; het
voorbeeld van St. Martinus is daar het model, waarnaar zich
richtte, wie naar de volmaaktheid streefde. Het kon natuurlijk
niet uitblijven, dat bij deze levenswijze ook misbruik voorkwam.
Van meer blijvende invloed op de ontwikkeKloosterstichtingen in
ling van het kloosterleven in het Westen waren
Z.-Gallii.
de kloosterstichtingen, die in Zuid-Gallic in
het begin der vijfde eeuw tot stand kwamen : St. Honoratus
stichtte een klooster op het eiland Lerinum, dat thans zijn naam
draagt ; Joannes Cassianus te Marseille voor mannen dat van
St. Victor, voor vrouwen dat van de Salvator ; daarenboven
bracht St. Honoratus, die bisschop van Arles werd, ook in zijn
bisschopsstad een dergelijke stichting tot stand. Deze beiden
waren uitstekende kenners van het Oosterse kloosterleven : Joannes Cassianus (gest. 435) is de schrijver van de beroemde
„Collationes" (gesprekken met Egyptische monniken), die in
kloosters voortdurend gelezen zijn. Die kennis hebben zij aangewend, om in hun stichtingen een praktisch kloostergebruik
in te voeren, dat evenwel pas later, door Caesarius van Arles,
in een regel werd neergelegd.
De blijvende winst, die voor het kloosterleven
Regel.
uit deze stichtingen is voortgekomen, is : 1. de
stabiliteit d.w.z., wie eenmaal in het klooster intreedt, moet er
blijven ; 2. afstand van alle persoonlijk eigendom; 3. gemeenschappelijk gebruik van alle goederen.
I n deze kring werd ook gevormd de H. Patricius, de apostel
van I erland, die in 432 naar dat eiland terugkeerde, en daar
als bisschop het monniksleven bevorderde. Overeenkomstig het
Celtische karakter werden de kloosterpraktijken daar veel
strenger.
Sinds het eind der zesde eeuw zien we in Noord-Gallic een
derde soort van kloosters ontstaan. Omstreeks 590 begon n.l.
St. Columbanus de stichting van I erse kloosters tussen Seine
en Rijn, waarvan er in betrekkelijk korte tijd
Terse kloosters.
een menigte ontstonden.
In Afrika.
In Afrika werd het kloosterleven gepropageerd
door woord en voorbeeld van St. AuH. A ugustinus
gustinus. ,Kort na zijn bekering en de dood
zijner moeder keert deze heilige naar zijn geboorteplaats, TaIo8

gaste, terug, en richt er zijn ouderlijk huis in tot klooster, waar
hij met zijn vrienden leefde. In Milaan en in Rome had hij
zich van kloostergebruiken op de hoogte gesteld. In 391 wordt
hij priester, in 396 bisschop van Hippo, en in beide hoedanigheden richt hij zijn huis weer in, om er gemeenschappelijk te
leven met clerici ; die zich verbonden tot armoede en het onderhouden van de regel. Onder de invloed van deze buitengewone
man verspreidde zich het kloosterleven voor mannen en voor
vrouwen zeer voorspoedig door heel Afrika.
Op naam van St. Augustinus staat een kloosterregel, die in later tijd zeer veel gevolgd is.
Zijn Regel.
Vanaf het midden der vij fde eeuw is het
Macht v. monniken•
monniken-instituut een morele en sociale
instituut in 5e eeuw
macht geworden, waarmee men rekening moet
houden. I n zijn oorsprong bovennatuurlijk, alleen bezorgd, om
de geboden der liefde tot God en tot de naaste te volbrengen, is
het een genade-gave, door God aan zijn Kerk geschonken. Toch
hoeven we niet blind te zijn voor de natuurlijke verdiensten der
monniken in die veelbewogen tijd van barbaren-invallen. Bij
de ontbinding van het rijk stelden de monniken tegenover de
brutale invasie duizenden centra van tegenstand en reorganisatie — in die kloostercellen, dikwijls verwoest en weggevaagd,
maar telkens hersteld, dikwijls ook gerespecteerd, zijn de kiemen van beschaving bewaard gebleven, en van daar uit verspreid.
Maar die zegenrijke instelling dreigde te verbasteren door
overdrijvingen en misbruiken — reeds had in het Oosten het
werk van Basilius de vruchtbare stroom ingedijkt, in het Westen waren pogingen daartoe gedaan met min of meer succes, die
bekroning vonden in de regel van St. Benedictus.
48o te Nursia geboren.
Benedictus werd
H.
H Benedictus.
Terwijl hij de Romeinse scholen bezocht, bracht
het zedenbederf hem ertoe, om als kluizenaar te gaan leven te
Subiaco, waar hij drie jaar bleef. Toen werd hij door de monniken van Vicovaro tot abt gekozen ; maar het duurde niet lang,
of enigen van die monniken werden ontevreden over zijn strengheid, en poogden hem te vergiftigen (de beker barstte, toen de
heilige er het kruisteken over maakte). Daarom keerde Benedictus weer terug naar zijn hol, waar hij een aantal leerlingen
om zich verzamelde, die hij in groepen van twaalf onder een
hoofd plaatste. Ook nam hij bier reeds knapen ter opvoeding
aan. Toen hem opnieuw moeilijkheden gemaakt werden, besloot
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Benedictus, zich te vestigen op de Mons Casinus (Monte Casino)
in Latium : dit was het eerste Benedictijner klooster, dat nog
als het moederklooster beschouwd wordt, en dat gesticht is in
± 529.
Benedictus stelde daar zijn regel samen, en
Zijn Regel.
stierf er543. Over de regel van St. Benedictus zegt paus Gregorius de Grote (59o-6o4) : „Benedictus
schreef een regel, die uitmunt door gematigdheid". Hij heeft
kennis gehad en gebruik gemaakt van de ervaringen, in het
Oosten en het Westen opgedaan : de geschriften van Joannes
Cassianus, Augustinus, Rufinus, Hieronymus waren hem bekend, maar met fijne mensenkennis heeft hij daaruit genomen,
wat voor een doorsnee-mens van alle tij den bruikbaar is. I n
zijn regel heeft hij de blijvende normen vastgelegd voor het
georganiseerd ascetisch 'even onder de Westerlingen. Alle latere ordestichters hebben geprofiteerd van zijn lessen. Door zijn
voorschriften wil Benedictus zijn volgelingen er toe brengen
om de doopgenade, het kindschap Gods, zo volkomen mogelijk
te beleven.
De eigenaardige grondtrek van de regel is, dat hij tegenover
het ten spits gevoerde individualisme _van het Oosterse monachisme onwrikbaar vaststelt de gemeenschap in het geestelijk
Leven. De regel, voor alien eender, laat voor een hogere deugd
geen andere wijze, om zich kenbaar te maken, dan een meer
volmaakte beoefening van de nederigheid. De monnik moet niet
er naar streven, zich te onderscheiden, maar moet zich geheel
geven aan de gemeenschap : hij doet niets, wat de regel en de
praktijk van het klooster niet meebrengt.
De mildheid van de regel spreekt uit de bepalingen over
kleding, voeding, slaap, die in ruime mate worden toegestaan.
Benedictus had zeker gelezen, dat wijn voor monniken geen
passende drank was : hij staat een dagelijks quantum toe; —
hij weet, dat sommigen een onoverwinnelijke afkeer hebben van
sommige spijzen : men kan uit twee gerechten kiezen ; zieken
mogen vlees gebruiken. Benedictus schrij ft geen honger of
dorst voor, maar matigheid. Had de Egyptische abt Pambo
gezegd, dat, wanneer iemand op de weg een monnikskleed vond,
hij het de moeite van het oprapen niet waard moest achten. Benedictus geeft de zijnen een bescheiden garderobe : van alle
kledingstukken een zomer- en een winter-stel, en dat wet dubbel,
om 's nachts van kleren te kunnen verwisselen ; voor de slaap
een strobed met dekens en hoofdkussen, in de winter minstens
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acht uur, in de zomer zes uur met een siesta. Het gemeenschapgebed, het „opus Dei, waarboven niets gaat", wordt dikwij is
onderbroken, en is daardoor minder vermoeiend.
Toch blij ft het leven nog streng genoeg ! De dag begint om
twee uur met het zingen van de metten, waarna op de bepaalde
uren de andere getijden volgen. Deze zijn nauwkeurig bepaald,
wat aantal en omvang betreft : het psalterium is over de week,
de andere boeken der H. Schrift zijn over het jaar verdeeld.
Het uur van de maaltijd varieert naar gelang van de tijd van
het kerkelijk jaar tussen twaalf, drie, en zes. De overige tijd
wordt besteed aan lezing en handenarbeid, als hoedanig weldra
ook het overschrijven van boeken werd aangemerkt. Aan het
hoofd van het klooster staat de abt, die bij eenvoudige meerderheid van stemmen voor zijn leven gekozen wordt, en wiens hoog
gezag ons aan de oud-Romeinse paterfamilias doet denken.
Dit zijn enige trekken uit de regel, die tot de tijd van St.
Franciscus de monniksregel voor het Westen geweest is. Hij
verspreidde zich betrekkelijk snel, eerst vrijwillig onder aanmoediging van de pausen, totdat hij op de helft der achtste eeuw
voor al de kloosters van het Frankenrijk (dat is zo ongeveer de
hele Westerse Kerk) werd verplichtend gesteld. Het is deze
regel, die we later grondslag zullen zien zijn voor heel wat
kloostervormingen.

HOOFDSTUK IV.
De grote Kerkvaders.
Een bijzondere ereplaats bekleden in de Kerk
de H. Vaders, d.w.z. die schrijvers uit de kerkelijke oudheid, die uitmuntten door rechtzinnigheid in de
leer en heiligheid van leven, en die daarom door de Kerk als
haar Vaders vereerd worden. Zij zijn de grote getuigen van de
apostolische overlevering, die voortleeft in de Kerk, maar die
voor een gedeelte in hun geschriften is neergelegd, waardoor
de Kerk geholpen wordt in het zuiver en ongerept verder-geven
van de leer van Christus. Het is uiteraard ondoenlijk, om in
kort bestek alle Vaders te behandelen : hun werken vullen in de
grote uitgave, die op de helft der vorige eeuw door de Franse
priester Migne bezorgd werd, niet minder dan 379 kloeke
kwarto-banden, in twee kolommen compres gedrukt ! Ook hebben we in het voorgaande reeds menige Vader in zijn grote betekenis leren kennen, en daarom bepalen we ons hier tot diegenen, die door de Kerk geeerd worden als haar grote Leraren.
Dat zijn drie Oosterlingen : St. Basilius
In het Oosten.
(t 379), St. Gregorius van Nazianze (t 390),
St. Joannes Chrysostomus (t 407) , en Vier Westerlingen : St.
Ambrosius (t 397), St. Hieronymus (t 42o),
In het Westen.
St. Augustinus (t 43o), St. Gregorius (t 604).
33o te Caesarea, en GreH Basilius en H Gre• Basilius, geboren
gorius v. Nazianze.
gorius van Nazianze, omstreeks dezelfde tijd
geboren bij de plaats, wier naam hij draagt,
Cappadociers, leerden elkaar kennen, toen zij op ruim twintigjarige leeftijd de beroemde school te Athene bezochten, waar
in die tijd ook de latere keizer Julianus studeerde. Zij sloten
met elkaar vriendschap en vormden aan die heidense hogeschool een kring van gelijkgezinden, die men de eerste katholieke studentenvereniging zou kunnen noemen.
Tegenstelling in kaVan karakter waren ze overigens vrij verschilrakter.
lend. Basilius is een man voor het praktische
leven, die zijn doel klaar voor zich heeft en met het oog daarop
zijn daden stelt, die na teleurstelling opnieuw aanpakt Gregorius is wijsgeer en dichter, met hoge idealen, maar die in het
leven zijn weg niet weet te vinden, en door teleurstelling ontmoedigd wordt. Herhaaldelijk treffen deze grote mannen, wier
vriendschap, misschien mede door het verschil hunner karakters,
Kerkvaders.
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blijvend was, elkaar in het leven. Toen zij Athene verlaten hadden, lieten zij zich dopen : zelfs in deze families van heiligen en
bisschoppen werd het Doopsel zo lang uitgesteld ! Basilius gaat
vervolgens een refs maken, om het monniksleven te leren kennen,
vestigt zich dan als kluizenaar aan de rivier de Iris, waar zich
weldra leerlingen om hem verzamelen. I n 358 bezocht Gregorius
daar zijn vriend, en toen stelden zij samen de beroemde kloosterregel op, die vroeger ter sprake kwam.
In 364 worden beiden priester, Gregorius in Nazianze, waar
zijn vader, die er bisschop was, hem tot het ontvangen der wij ding preste, Basilius in Caesarea, en beiden hielpen hun bisschop bij het bestuur van hun diocees. I n die moeilijke tijd,
terwiji keizer Valens opnieuw beproefde, het Arianisme ingang
te doen vinden, betoonden zij zich ijverige en bekwame voorvechters der orthodoxie, vooral Basilius, aan wie het te danken
was, dat de ketterij in Caesarea geen ingang vond. I n 37o werd
Basilius bisschop van Caesarea, en sindsdien is zijn werkzaamheid gericht op breder doel : bestrijding van het Arianisme,
nauwer aaneensluiting tussen de orthodoxen en inniger vereniging met het Westen streeft hij na. Twee jaar later wordt
door zijn bemoefing ook Gregorius bisschop, maar zijn zetel te
Sasima nam hij nooit in bezit.
Terwijl Basilius in 379 stierf, liet Gregorius zich in hetzelfde
jaar vinden, om bisschop te zijn van de orthodoxen van Constantinopel na de dood van keizer Valens. Maar ook hier volhardde hij niet : na nog enige jaren de kerk van Nazianze geleid te hebben, trok hij zich terug naar het landgoed, waar hij
geboren was, leefde er nog enige jaren in ascetische oefeningen
studie, en stierf =L.- 39o.
De grote verdienste van dit vriendenpaar ligt,
verdienste.
behalve in depraktische arbeid van Basilius
hun invloed op het kloosterleven, in hun theologische geschriften. I n de grote kwestie, die toen nog steeds de Oosterse
Kerk beroerde, het Arianisme en zijn uitloper het Macedonianisme, waren Basilius en Gregorius door hun vasthouden aan de
wergeleverde en vastgestelde leer, en de heldere uiteenzetting,
vvelke zij daarvan geven, grote lichten voor de Kerk. Door hun
toedoen hebben de termen, die in die strijd te pas kwamen, vaststaande betekenis gekregen, waardoor onder de goed-gezinden
let misverstand werd uitgesloten, en zij elkaar leerden verstaan,
voor de kwaadgezinden de gelegenheid werd weggenomen, om
hun ketterij onder dubbelzinnige termen te verbergen. Niet
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minder groot was hun invloed in de strijd over de vereniging
der twee naturen in Christus, die na hun dood ontbrandde. Ofschoon hun terminologie hier niet die graad van volmaaktheid
bereikt, (wat niet te verwonderen is, omdat het punt nog niet in
discussie geweest was) is hun leer toch zó duidelijk, dat zij een
machtige steun waren voor de orthodoxen in de tijd van Nestorius en Eutyches. De Vaders van Ephese en Chalcedon beriepen zich dan ook met blijkbaar welbehagen op een der geschriften van Gregorius.
De derde grote Kerkleraar van het Oosten is
H. Joannes Chrysode
tweede opvolger van Gregorius als bisschop
stomus.
van Constantinopel : Joannes bij genaamd Chrysostomus. Van geboorte een Antiochier (354), verloor hij vroeg
zijn vader, terwijl zijn moeder als twintig-jarige weduwe zich
uitsluitend wijdde aan de opvoeding van haar kind. Over zijn
jonge leven licht hij zelf ons in in zijn werk „Over het priesterschap", waarin hij de redenen uiteenzet, waarom hij weigerde,
het bestuur ener kerk op zich te nemen. Na de dood zijner
moeder trok hij zich enige jaren terug in het anachoreten-leven,
komt in 381 in Antiochie terug, wordt diaken, in 386 priester
gewijd, en dan belast met het predikambt in de hoofdkerk der
stad. Met buitengewoon succes nam hij dat tien jaar waar. Zijn
meest bekende homilien stammen uit deze tijd.
Beroemd zijn de preken : „Over de standbeelden". Naar aanleiding van het uitschrijven van een nieuwe belasting had het
yolk van Antiochie de standbeelden van keizer Theodosius I
(379 395), zijn zonen en gemalin, vernield. De keizer zou
wraak nemen. Terwijl nu bisschop Flavianus naar Constantinopel ging, en voor Theodosius een wel door Chrysostomus
opgestelde — redevoering hield, die de keizer tot tranen roerde,
sprak Chrysostomus in de vastentijd het yolk herhaaldelijk toe
in deze preken : hij spreekt hun moed in, vermaant hen intussen
hun gebreken, vooral het lichtvaardig zweren, te verbeteren, kan
ten slotte meedelen, dat de keizer algemene amnestie verleent.
I n 397 stierf Nectarius, de bisschop van Constantinopel. De
keizer, Arcadius, wilde Chrysostomus als zijn opvolger en zet
zijn wil door, niettegenstaande het tegenstreven van de heilige.
Als bisschop begint Chrysostomus met de hem eigen onverschrokkenheid terstond op te treden in zijn
Predicaties.
predicaties tegen de misbruiken onder clerus
en yolk, waarbij ook de hofdignitarissen niet gespaard werden.
Zo kreeg hij machtige vijanden, onder wie ook keizerin Eudoxia.
-
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Daar kwam bij, dat hij de patriarch van Alexandria, Theofilus,
tegen zich kreeg door zijn gematigd optreden tegenover monniken, die, uit Egypte gevlucht, in Constantinopel bescherming
zochten. Zo gebeurde het, dat in 403 een synode, die op een
landgoed bij Constantinopel, „De Eik", onder voorzitterschap
van de patriarch gehouden werd, hem afzette, waarop de verbanning door de keizer volgde. Maar de verontwaardiging des
yolks en zekere onbekende gebeurtenissen aan het hof waren
oorzaak, dat reeds een paar dagen later op verzoek van de
keizerin-zelf een keizerlijke bode werd afgezonden, om Chrysostomus terug te roepen.
Zijn vrede zou niet van lange duur zijn : 4 Juni 404 werd hij
opnieuw verbannen, zijn plaats door een tegenbisschop ingenomen. Van uit de plaats zijner ballingschap had de bisschop
gemeenschap met zijn getrouwen in Constantinopel en zijn oude
vrienden in Antiochie. Daarom zou hij overgebracht worden
naar de Oostelijke oever van de Zwarte Zee, maar onderweg bezweek hij, met zijn lijfspreuk op de lippen : „Ere aan God om
alles" (14 September 407).
Paus I nnocentius I, tot wie Chrysostomus zich nog voor zijn
dood gericht had, zorgde voor de eer van zijn nagedachtenis :
met de intruse bisschop had hij geen kerkelijk verkeer onderhouden, zolang Chrysostomus leefde, nu eiste hij als voorwaarde
voor de erkenning, dat de naam van de heilige zou opgenomen
worden in de diptycha der kerk d.w.z. op de lijst der overleden
bisschoppen, die een goede roep over hun leer en leven nalieten.
De zoon van Arcadius en Eudoxia, Theodosius I I, herstelde
het door zijn ouders bedreven onrecht, door de bisschop eervol
in de Apostelenkerk te doen bijzetten (438), hij ging de lijkbaar tegemoet en „bad voor zijn ouders, die uit onwetendheid
gezondigd hadden".
Chrysostomus was predikant. Zijn nagelaten werken zijn
grotendeels preken, die door snelschrijvers onder het spreken
werden opgetekend. Zijn bijnaam, die „Guldenmond" betekent,
bewijst met zijn populariteit, hoe het yolk van Constantinopel de
redenaar wist te waarderen. Had Basilius een verhandeling geschreven : „Aan de jongelingen, hoe zij uit de boeken der heidenen vrucht kunnen trekken", meer nog dan Basilius en Gregorius toonde Chrysostomus door zijn voorbeeld, hoe die „bait
der heidenen" kon dienstbaar gemaakt worden aan het Christendom, en hoe jammer het zou geweest zijn, als het streven van
keizer Juliaan, om de christenen van de klassieke vorming uit
1
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te sluiten, succes had gehad. In zijn vorm is Chrysostomus klassiek, in zijn inhoud christelijk ; de stof voor
Werken.
zijn predicaties is ontleend aan de H. Schrift,
en zo vormen de talrijke delen preken van deze heilige een doorlopend commentaar op vele boeken van de Bijbel. Vooral de
brieven van St. Paulus zijn heerlijk verklaard, Chrysostomus
is een uitstekend kenner en vurig bewonderaar van die Apostel.
Ook het monnikenleven heeft hij door zijn geschriften bevorderd. Terecht verklaarde Paus Pius X deze heilige tot patroon
der gewijde redenaars.
Toen in 37-3 de Ariaanse bisschop van Milaan
stierf, ontstond daar tussen de orthodoxen en
de Arianen een hevige strijd over de keuze van een nieuwe bisschop. Om de orde te handhaven, verscheen in de kerk de stadhouder Ambrosius, die toen veertig jaar oud was, en uit een
voorname christelijke familie gesproten. Een kind moet toen
geroepen hebben : „Ambrosius bisschop". Wat daar ook van zij,
Ambrosius werd met eenparigheid gekozen, ofschoon hij het
Doopsel nog niet ontvangen had. Voor de algemene aandrang,
ook van keizer Valentinianus I, wijkend, nam Ambrosius zijn
benoeming aan, hij werd gedoopt en een week later ontving hij
de bisschopswijding. Zijn aanzienlijk vermogen verdeelde hij
onder de armen, en betoonde zich een bekwaam en liefdevol
bisschop, voor iedereen toegankelijk, wanneer tenminste de
menigte van hulpzoekenden de toegang niet onmogelijk maakte,
zoals dat St. Augustinus overkwam. Zijn preken maakten een
buitengewone indruk. Ook bij het hof bleef hij in groot aanzien,
een gezocht raadsman en invloedrijk onderhandelaar. Hij is
een Bier grote bisschoppen, die de nauwe verbinding tussen
Kerk en Staat hebben tot stand gebracht, waarop de middeleeuwse beschaving berust.
Maar zijn bisschoppelijke onafhankelijkheid wist hij ook
tegenover het hof te handhaven, hetgeen het duidelijkst blijkt
in zijn handelwijze ten opzichte van keizer
O ptreden te g en
Theodosius
I (379-395). I n 390 had een opTheodosius.
roer plaats in Thessalonika : op aandringen
van Ambrosius beloofde Theodosius, geen wraak te zullen
nemen, maar onder invloed van hofbeambten verbrak hij die
belofte, en er werd te Thessalonika een bloedbad aangericht,
waarin onschuldigen met schuldigen vielen. De bisschop schrij ft
dan de keizer een brief, waarin hij hem het zondige van zijn
H. Ambrosius.
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gedrag voor ogen houdt, hem door het voorbeeld van David tot
boetvaardigheid vermaant, en in kiese termen te kennen geeft,
dat hij van de kerkelijke gemeenschap is uitgesloten : „I k durf
het Offer niet opdragen, als gij erbij tegenwoordig wilt zijn".
I nderdaad deed Theodosius publieke boete over zijn misslag !
Ambrosius stierf 397 te Milaan. Bij al de drukte van zijn
episcopale en politieke bemoefingen, had hij nog tijd gevonden,
om een menigte werken te schrijven : de meeste ervan zijn de
vrucht van zijn ambtelijk werk zijn preken
Karakter zijner werBoot hij over in de vorm van traktaten, en,
ken.
hetzij zelf schrij vend hetzij dikterend, maakte
hij ze voor bredere kring nuttig. Het karakter ervan is praktisch-vermanend. Hij blijkt op de hoogte te zijn van de Griekschristelijke en de heidense literatuur, maar handhaaft zijn
Westers en christelijk karakter. Vooral zijn preken uit het oude
Testament zijn beroemd en zijn verhandeling over de christelijke zedenleer. Natuurlijk heeft deze broeder van Marcellina
en bevorderaar van het kloosterleven ook gehandeld over de
maagdelijkheid, en ten slotte is Ambrosius de man, wie het gelukte, waarin St. Hilarius niet geslaagd was : de invoering van
het godsdienstige volkslied, dat de plechtigheid verhogen en de
orthodoxe leer in bevattelijke vorm aan het yolk geven moest.
Enkele hymnen, die nu nog in kerkelijk gebruik zijn, hebben
Ambrosius tot dichter. Het „Te Deum" echter, dat de legende
aan Ambrosius en Augustinus toeschrij ft, is niet van hen afkomstig.
Een universeel man was de tweede grote Westerse Kerkleraar, St. Hieronymus. Geboren
tussen 34o-35o te Stridon in Dalmatia, kwam hij op zijn grote
tochten in aanraking met de vele uitstekende geleerden van die
tijd te Rome, Antiochie, Jerusalem, Alexandria, Constantinopel,
en overal deed hij met die relaties zijn voordeel voor zijn kerkelijk-wetenschappelijke ontwikkeling. Hij was bekwaam niet alleen in het Grieks, maar ook in het Hebreeuws, misschien de
eerste Westerling, die de moed had, om de „sissende en keelvormige woorden" van die taal van Joodse rabbi's te leren. Op
de voorgrond treedt hij, wanneer in 382 paus Damasus hem
naar Rome ontbiedt, om daar uit eigen ervaring verslag uit te
brengen over het schisma, dat nog steeds de kerk van Antiochie
verdeelde. Menigeen zag toen in de vertrouweling van Damasus
de toekomstige paus, maar na-de dood van Damasus (384) werd
H. Hieron ymus.
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Siricius paus, en Hieronymus verlaat dan Rome, om zich in 386
blijvend te vestigen in het H. Land. Hoe hij aldaar en vroeger
te Rome het kloosterleven bevorderde, zagen we vroeger.
het Oosten bleef hij tot zijn dood in 42o in drukke brief wisseling met het Westen, zodat er bijna geen kwestie is, waarin hij
niet gemoeid werd. Hoe hoog zijn gezag werd aangeslagen,
blijkt wel hieruit, dat in 399 een Spanjaard Lucinius zes snelschrijvers naar Bethlehem zond, om vertrouwde afschriften te
maken van al de werken van Hieronymus.
Deze heilige was een man van heftig karakter. Door strenge
ascese poogde hij zijn wilde natuur te bedwingen, en zijn kracht
in goede richting te sturen; dat hij daarin slaagde, is zijn verdienste — dat de natuur toch, ook in zijn geschriften, van tijd
tot tijd nog niet volkomen onderworpen blijkt, is de menselijke
tekortkoming in de heilige, die ons daardoor nader komt.
Het grote levenswerk van St. Hieronymus,
Zijn levenswerk.
zijn onschatbare verdienste voor de Kerk, is
de bewerking van de Latijnse vertaling der H. Schrift, welke
vertaling de naam draagt van „Vulgata" (de verspreide) en
voor het officiele kerkelijk gebruik nog de aangewezene is.
Verder leverde deze Bijbelgeleerde een aantal commentaren op
gedeelten van de H. Schrift; hij verdedigde ook het monnikenleven tegen Jovinianus, de maagdelijkheid van Maria tegen
Helvidius, de verering van heiligen en relieken tegen Vigilantius, hij schreef de eerste christelijke literatuurgeschiedenis,
levens van beroemde monniken, preken, brieven. Hieronymus
was een veelzijdig man als weinigen, en daarbij een trouw zoon
der Kerk, die geen haarbreed van haar gevoelen wilde afwij ken,
maar de prediking van de levende Kerk en haar Hoofd beschouwde als de regel van zijn geloof.
St. Augustinus heeft zijn zware gang naar de
waarheid van het katholiekegeloof zelf beschreven in zijn werk „Confessiones" „Belijdenissen" of
liever, „Lofprijzingen" van God, die hem uit dwaling en zinnenlust bracht naar waarheid en heiligheid.
Jeugd.
Hij is Afrikaan : geboren te Tagaste, had hij
een heilige tot moeder, St. Monica, tot vader een heiden, die
door het voorbeeld van zijn vrouw tot de Kerk kwam. Ofschoon
niet gedoopt, ontving hij een christelijke opvoeding, waarvan
enige elementen hem bijbleven bij al zijn afdwalingen. Op zestienjarige leeftijd kwam hij in Carthago, om zijn studie te
H. Augustinus.
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voltooien. Hier toonde hij evenveel aanleg voor de wetenschap
als lust voor zinnelijk genot. Het duurde niet lang, of hij had
een zoon, Adeodatus, bij zijn concubien, en hij werd aangetrokken door het stelsel der Manichaeen, dat van zijn verstand geen
geloof vorderde, en voor zijn zinnelijke lust hem onthief van
verantwoordelijkheid. I n Tagaste teruggekeerd, sloot hij vriendschap met Alypius, die de trouwe gezel zou zijn van zijn afdwalingen en zijn bekering.
Zijn moeder treurde intussen over zijn wangedrag „erger
dan moeders de lichamelijke dood harer kinderen bewenen",
maar een oude bisschop troostte haar met de profetische woorden : „Het is onmogelijk, dat een zoon van zulke tranen ten
onder gaat".
Van Tagaste ging hij terug naar Carthago,
Bekerin g .
vandaar naar Rome, komt tot de overtuiging,
dat het Manichaeisme vals is, en hoopt nu in het scepticisme
bevrediging te zullen vinden ; hij krijgt dan een leerstoel in de
welsprekendheid te Milaan. Daar kwam hij in persoonlijke aanraking me St. Ambrosius, die hem vaderlijk ontving, en terwijl
hij uit nieuwsgierigheid naar de preken van die heilige gaat
luisteren, neemt hij tegelijkertijd de inhoud dier prediking op,
die hem bevrijdt van de verkeerde voorstellingen, die hij van
het katholieke geloof had. De boeken van Plato en Plotinus
brengen hem gezonder wijsgerige begrippen bij, en zo wordt
voor deze hoge geest langzaam-aan de weg naar de waarheid
gebaand. De lectuur van St. Paulus brengt hem tot het inzicht
van zijn zedelijke ellende, en hij wordt zich bewust, dat de
tegenstand tegen de genade voortkomt niet uit zijn verstand
maar uit zijn hart, dat gevangen was in zinnelijkheid. De genade trof hem, toen hij eens, vol droefheid over zijn ellende,
zich van Alypius in de tuin terugtrok om te wenen : „Wees onze
oude ongerechtigheden niet indachtig ! Want ik voelde, dat die
mij omkneld hielden, en ik stiet jammerlijke klanken uit. Hoelang, hoelang zal het nog zijn : morgen en morgen ? Waarom
niet nu ? Waarom niet in dit eigen uur een eind gemaakt aan
mij n schande ? Zo sprak ik en ik weende in de bittere vermorzeling mijns harten. En daar hoor ik een stem uit het naburige
huffs, die zangerig zeide, en telkens herhaalde, alsof het de stem
van een knaap of een meisje was : Neem, lees, neem, lees. En
terstond begon ik, die kant uitziende, met alle aandacht na te
denken, of dit een gebruikelijk liedje was in een of ander kinderspel, en ik herinnerde mij niet, ooit iets dergelijks gehoord
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te hebben. En, mijn tranen inhoudend, stond ik op, want ik
verklaarde het niet anders, dan dat mij van Godswege bevolen
werd, het boek te nemen en te lezen, het hoofdstuk, dat ik zou
openslaan. I k had immers gehoord aangaande Antonius, dat
hij bij het lezen van een Evangelietekst, die hij toevallig opsloeg, zich voelde aangespoord, alsof tot hem persoonlijk gezegd
werd, wat daar te lezen stond : ga heen, verkoop alles, wat gij
hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat in de hemel
hebben, en kom, volg Mij — en dat hij door die spreuk tot U
bekeerd was. I k ging dan opgewekt naar die plaats, waar Alypius zat: daar toch had ik het boek van de Apostel neergelegd,
toen ik opstond. I k nam het, maakte het open en in stilte las ik
het vers, waarop mijn oog het eerst viel : niet in gastmalen en
drinkgelagen, niet in slaapvertrekken en oneerbaarheden, niet
in strijd en ijverzucht, maar trekt de Heer Jezus Christus aan,
en wilt de werken van het vlees niet doen in begeerlijkheden. En
verder lezen wilde ik niet, en het was ook niet nodig. Want
terstond na het lezen van deze tekst werd het licht der gerustheid in mijn hart gestort en alle nevelen van twij fel werden
weggevaagd". Hij legt dan zijn professoraat neder.
Met Alypius, Adeodatus, Monica en enige vrienden gaat
Augustinus dan naar het landgoed Cassiciacum, waar in gebed
en wijsgerige bespiegeling de nieuw-gewonnen geloofsovertuiging verdiept wordt. In de nacht van 24 April 387 wordt
Augustinus te Milaan gedoopt door St. Ambrosius.
Na zijn bekering besloot Augustinus naar Afrika terug te
gaan, en toen hij op het punt was, zich in te schepen, stierf de
H. Monica : „Een ding was er, waarom ik wenste nog in dit
leven te blijven, dat ik u katholiek christen zou zien voor mijn
dood. God heeft mij deze wens overvloedig vervuld, zodat ik
u met achterstelling van werelds geluk zijn dienaar zie worden:
wat doe ik hier nu nog?"
We zien Augustinus dan gaan naar Tagaste, waar hij zijn
ouderlijk huis tot klooster inricht ; in 391 werd
Bisscho p V.
hij priester, in 395 bisschop van Hippo, maar
Hippo.
zijn kloosterlijk leven zet hij voort.
Als bisschop is St. Augustinus gemoeid in al
Bestrijding der kette.
de
twistvragen van zijn tijd. Hij bestrijdt de
rijen.
Manichaeen, de schismatieke bisschop van
Carthago, Donatus, de Pelagianen. Onverbiddelijk bestrijdt hij
de dwaling, maar is tevens vol geduld en liefde jegens de dwalenden, schrijft brieven aan allerlei personen, verklaart bijbel120

boeken, geeft een theorie van Catechese. Wanneer op het eind
van zijn leven de Vandalen in Afrika komen, stuurt de keizer
daarheen hulptroepen van Ariaanse Germanen, die een Ariaanse
bisschop binnen Hippo meebrengen. Voor Augustinus aanleiding, om zijn yolk in woord en geschrift tegen die oude dwaalleer te waarschuwen. Voor dat yolk had hij jaar in jaar uit
zijn homilieen gehouden, die nog weldadig
Homilieen.
zijn door de warme liefde en de diepe geleerdheid, die in eenvoudige vorm voor de eenvoudigen wordt
ingekleed.
In 410 had de plundering van het eeuwige Rome diepe verslagenheid gebracht in heel de beschaafde wereld. De heidenen
schreven het ongeluk toe aan het verlaten der oude goden.
Augustinus schreef naar aanleiding daarvan
W erken.
tussen de jaren 413-426 zijn twee en twintig
boeken „Over de stad Gods", een geniale conceptie van de
wereldgeschiedenis, waarin hij de lotgevallen van het menselijk
geslacht groepeert rondom de christelijke godsdienst, die opklimt tot het begin der wereld, en de mensen naar hun einddoel voert : de triomf van de „stad Gods" over de „aardse stad"
is het middelpunt van Gods plannen. Dit werk van Augustinus
is grondleggend voor de katholieke geschied-beschouwing.
De laatste levensjaren van de heilige werden verdonkerd
door het leed, dat de Vadalen-verovering in Afrika bracht. Hij
stierf in het belegerde Hippo, 28 Augustus 430. De bode van
Theodosius I I, die Augustinus kwam uitnodigen voor het concilie van Ephese, kon slechts zijn dood melden.
Geen Kerkvader heeft op de Westerse Kerk zo'n invloed gehad als Augustinus : zijn leer over de genade heeft gezag voor
alle (ook niet-katholieke) christenen, in de dogmatiek wordt
zijn woord telkens aangehaald, maar ook de middeleeuwse staatkunde liet zich gaarne inspireren door de denkbeelden, die
Augustinus in zijn „Stad Gods" had neergelegd.
Leven en werkzaamheid van de vierde grote
Kerkleraar van het Westen, paus Gregorius
de Grote (590-604), komen later ter sprake.
Doelzijner geschr if ten
Zijngeschriften bewegen zich niet op dogmatisch terrein : voor dogmatische spitsvondigheden hadden
zijn tijdgenoten in het door de barbaren overstroomde I talie
tijd noch lust. Hij is volop de herder der kudde en het grote
gebrek, dat hij te bestrijden heeft, is het gemis aan levensmoed.
H. Gregorius de
Grote.
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Op de overgang geplaatst van de twee grote delen der Kerkgeschiedenis, Romein te midden van de gisting, die de overgang meebrengt, heeft hij te schragen de verslagenheid van de
ondergaande Romeinse wereld, die het einde der tijden aanstaande achtte, en in toom te houden de trots der overwinnende
Germanen, die de nieuwe tijd aankondigen. Van blijvende
waarde zijn de zedenkundige verhandelingen, die hij neerlegde
in zijn commentaar op het boek Job.
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HOOFDSTUK V.
De Griekse Kerk tot aan de Oosterse scheuring.
§ z. De Islam.
Ongeveer in 610 trad te Mekka in Arabie
Mohammet op als gezant van Allah, en verkondigde
in qoerans (koran, het gerecileerde),
Mohammet.
waarin God-zelf sprekend opgevoerd werd,
zijn godsdienstig systeem. Zijn aanhang was uiterst gering.
Daarom deed hij in 622 hidjrah, d.w.z. hij sneed de banden, die
hem aan zijn eigen stam verbonden, door, begaf zich naar
Yatreb, dat van toen of heette Medina en Nabi (stad des profeten) , en werkte daar nog tien jaar aan de inrichting en uit- breiding van zijn godsdienst. Oorspronkelijk had Mohammet,
die de H. Schrift kende, en juist door het lezen ervan tot ernstiger gedachten gekomen was, verwacht, dat Joden en Christenen hem als godsgezant zouden erkennen. Te Medina bracht
de omgang met de aldaar gevestigde Joden hem tot het inzicht,
dat dit niet het geval was, en nu beweerde hij, dat Joden en
Christenen de H. Schrift verdraaiden. Hij beriep zich op Abraham, die Jood noch christen was, van wie, naar hij hoorde, door
Ismael de Arabieren afstamden. Door Abraham zou ook gesticht zijn het Kabah, een gebouwtje, waarvan lengte, breedte
en hoogte ongeveer 12 M. zijn, te Mekka, dat het nationale
heiligdom der Arabieren was. Hij nam de „haddj", de bedevaart naar het Kabah, in zijn godsdienst op, en, om die mogelijk te maken, veroverde hij in 63o gewapenderhand de stad
Mekka. I n de volgende twee jaren veroverde hij heel Arabie,
en zo begon de heilige oorlog tussen alle gelovigen (Moslim =-hij die zich onderwerpt) en alle ongelovigen, die na zijn dood
werd voortgezet. De openbaringen, die Mohammet in deze tien
jaren uitvaardigde, waren gericht tot de gelovigen, en bestemd
om het leven der Moslims in hun gemeenten te regelen.
De leer van de Islam (volstrekte onderwerLeer.
ping) heeft tot fundamentele punten : de
eenheid van God, het profetisme Mohammet is de grootste
profeet), de onsterfelijkheid der ziel, de vergelding in het andere leven. Daar de Koran veel nadruk legt op de macht Gods
en van de andere kant weinig spreekt over de menselijke vrijheid, en de genade niet kent, ligt over de hele leer een sterk
De Islfi'm.
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fatalisme. Het schijnt, dat God, die voor alles machtig is, de
enige bewerker is van alles, zelfs van de slechte daden der
mensen, en dat 's mensen lot, hier en hiernamaals, alleen van
Gods willekeur en oppermacht afhangt. Toch is dit wel niet de
eigenlijke leer van Koran en I slamietische leraars, maar de
trek naar fatalisme, die feitelijk bij de I slamietische volkeren
bestaat, moet eerder uit het karakter dier volkeren verklaard
worden.
De voornaamste geboden zijn : het geloof in
Geboden.
Allah en zijn profeet, het vijfmaal daags bidden, aalmoezen geven, wat weldra veranderd werd in de belasting voor de heilige oorlog, een maand in het jaar vasten, de
pelgrimstocht eens in het geven naar het Kabah. Verboden is
het gebruik van varkensvlees en gegiste dranken, en het nemen
van rente, terwiji deelname aan de heilige oorlog voor de Moslim verplichtend is. Polygamie is beperkt toegestaan.
De middelen tot verspreiding van de Islam waren zwaard
en vuur, niet onderricht en overtuiging. De
Hi. Oorlog.
heilige oorlog, waarin Mohammet zelf reeds
Arabia veroverd had, werd na zijn dood met kracht voortgezet.
Eerst in de achtste eeuw begon de wetenschap onder de Moslim
beoefend te worden, en hun cultuur bloeide krachtig op, sinds
zij in de negende eeuw met de Grieken in relatie traden.
Voorlopig had de kennismaking plaats op het slagveld. Was
het Oosterse keizerrijk door zijn innerlijke kracht en door het
talent van zijn heersers gespaard gebleven voor de Germaanse
invasie, aan de Arabische kon het geen weerstand bieden : niet
het minst de eindeloze theologische disputen hadden de eenheid
van het rijk en daardoor zijn kracht gebroken.
Veroveringen.
Reeds in 635 veroverden de Arabieren Damascus (in Syrie), in 638 nemen de troepen van Omar Jerusalem,
waar op de tempelberg de moskee van Omar wordt ingericht;
nog in 638 volgt Antiochie, in 64o Egypte, waar, naar men
zegt, de beroemde bibliotheek van Alexandria in vlammen opgaat. Nadat Perzie onderworpen was, dringen de Arabieren
gelijktijdig voort langs de noord- en zuidkust van de Middellandse Zee, in Klein-Azie en Afrika, en bedreigen weldra Constantinopel-zelf. Onder Constantinus I V Pogonatus (668 685 )
kon de stad, door de Muzelmanse vloot benauwd, slechts gered
worden door het Griekse vuur, dat, door Kallinikus uitgevonden, brandend op het water de schepen aantastte. Toen ze daar
gestuit waren, spanden ze des te meer hun krachten in op Afrika :
-
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in 675 veroverden ze Tripolis ; Carthago viel in 696, in 711 steken ze over naar Spanje, dat geheel veroverd wordt, terwijl ze
ook Gallie bedreigen. Toen echter kwam de verovering tot staan.
I n Gallie had het Frankenrijk zich krachtig ontwikkeld, was
het heersersgeslacht der Karolingers tot macht
Slag Poitiers.
gekomen, en Karel Martel versloeg de Muzelman in de slag van Poitiers in 732. I n 759 is hij over de Pyrenaeen teruggedrongen. Reeds in 718 had in het Oosten Constantinopel schitterend een nieuw beleg door BelegConstan
staan,
en keizer Leo I I I had zich gelijke roem
tinopel.
verworven als Karel Martel, door aan die zijde Europa van de Mohammedaanse invasie te bevrij den.
Maar onherstelbaar waren de verliezen aan het Oosterse Rijk
toegebracht : Syrie, Egypte, Afrika waren verloren, in KleinAzie was de macht van de Arabier aanzienlijk. Nog tot 1453
heeft Constantinopel zijn heldenworsteling tegen de Muzelmannen volgehouden, daarin herhaaldelijk geholpen door de
Westerse kruistochten — dan valt die stad in handen der Turken, en Oost-Europa ligt voor de Islam open.
Voor het Christendom was de I slamietische
Gevolgen voor
verovering
dodend. Waar de Islam doordrong,
Christendom.
bleef van het oude Christendom nauwelijks
een spoor over. De kerken van Jerusalem, Antiochie, Alexandrie, Carthago, die eens de krachtigste organen van de ene,
algemene Kerk waren, die echter door het monophysitisme door
het optreden der Vandalen in Noord-Afrika reeds veel aan
kracht hadden ingeboet, — verliezen haar leidende betekenis te
enen male : de kracht van het kerkelijke leven gaat over op de
jongbekeerde Germaanse volkeren.
Toch hebben de Arabieren de hun onderworMethode v. Be
pen
volkeren niet met geweld tot de Islam
kerin g.
gebracht. De methode van „bekering" was indirect; volkeren, die, zoals de Armeniers en de Spanjaarden,
zich blijvend tegen de I slam verzet hebben, zijn uitzonderingen.
Waar de Arabieren kwamen, beschouwden zij zich als beer en
meester, voerden het bestuur, en behandelden de bevolking als
minderwaardig. Toen Omar Jerusalem genomen had, schreef
hij in het decreet van capitulatie voor, dat de christenen in hun
kerken en kapellen vrijelijk hun eredienst mochten uitoefenen,
maar op voorwaarde, dat elke Mohammedaan er te alien tij de,
bij dag en bij nacht, bij tegenwoordig mocht zijn; dat hun eredienst nooit op straat mocht komen ; dat ze hun kinderen nooit
-

-
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in de Koran zouden laten neuzen ; dat ze niemand tot hun religie
zouden overhalen, en niemand beletten zouden, Mohammedaan
te worden ; dat ze in hun samenkomsten steeds de hoogste ereplaatsen aan de Mohammedanen zouden inruimen ; dat ze zich
onthouden zouden van zich te kleden als Mohammedanen ;
dat ze nooit Arabisch, de heerlijke taal van de Islam, zouden
schrijven ; dat ze nooit op grote zadels zouden rij den, enz. I n.
Egypte ging men zelfs z6ver, dat ieder christen een houten blokkruis van enige ponden moest dragen en een bepaalde donkere
kleding. Deze sociale achterstelling was voor menigeen oorzaak
tot afval, die de weg tot eer en aanzien opende. De overgang
tot de I slam blij ft een raadsel — een nog niet geopenbaard geheim der Voorzienigheid.
§ 2. Beeldenstrijd.

In het aldus verminderde Oosterse Rijk is nu
de zetel van Constantinopel onbetwist de voorStreving van Connaamste patriarchale zetel. Sinds Constantistantinopel.
nopel keizerlijke residentie was geworden, bestond er in de kerk van die stad de streving, om zich te verheffen boven de oude patriarchale zetels van het Oosten, Alexandria en Antiochie, die hun voorrang dankten aan hun oudheid
en aanzien. De hoofdstad van het Rijk, het nieuwe Rome, wilde
ook in de Kerk de eerste plaats hebben na het oude Rome, vooral om daardoor de oude patriarchale zetels van Antiochie en
Alexandria te overtreffen. En inderdaad, werd in 381 op het
Oosterse Concilie van Constantinopel reeds een canon uitgevaardigd, die aan de zetel van die stad de voorrang in het Oosten toekende. Of het Westen zich daartegen verzet heeft is niet
duidelijk; maar het Concilie van Chalcedon (451 ) deed niettegenstaande het protest van de pauselijke legaten en van paus
Leo I, niet anders dan de bestaande toestand erkennen, toen het
opnieuw die voorrang uitsprak.
Met de vermindering van de uitgestrektheid van het Rijk
waren de godsdiensttwisten niet verdwenen. Constantinopel
blij ft er voortdurend het toneel van, en de inmenging der keizers geeft aan de strijd slechts te groter scherpte. De voornaamste episoden vormen de strijd om de beelden, die meer dan honderd jaar met wisselende hevigheid duurde (726-842), en de
strijd om patriarch Photius (857-886), waarna de definitieve
B eeldenstrijd.
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scheuring tussen het Oosten en het Westen nog slechts een
kwestie van tijd was (1054). Dat de beeldenstrijd zo langdurig en verbitterd geweest is, komt wel door de grote plaats,
welke de beeldenverering in de volksdevotie innam.
Sinds het einde der vervolgingen had, zowel in het Oosten als
in het Westen, de beeldenverering een hoge
Beeldenverering.
vlucht genomen. I n het Oosten, en speciaal
in Byzantium, vond men overal geschilderde beelden (ikonen) :
in kerken en huizen, in alle vertrekken, winkels, markten, op
boeken, kleren, werktuigen, speelgoed, ringen, maar ook in de
stadsmuren en de werkplaatsen ; men nam ze mee op reis; in
het hippodrom hadden ze de ereplaats ; bij een veldtocht tegen
de Perzen nam keizer Heraclius (610-641) een acheiropiton
niet door mensenhanden gemaakt, uit de hemel gegeven
beeld) van de Zaligmaker mee. I n Rome werd in 1899 op het
Forum ontdekt de kerk van S. Maria antiqua, die ingericht
werd in de zevende eeuw in de souterrains van de Palatijnse
paleizen : ze is overvuld van beelden ; het atrium, de wanden,
het priesterkoor, de concha, de kolommen zijn er mee beschilderd.
Wat men met het aanbrengen dier beelden
Doel.
voor had, leren ons de schrijvers uit die tijd.
Ze dienden tot onderrichting der analfabeten : Paus Gregorius I
(590-604) neemt de beelden in bescherming tegenover Serenus, de bisschop van Marseille, die ze verwijderd had, onder de
uitdrukkelijke bemerking, dat de beelden ter onderrichting der
ongeletterden zeer nuttig zijn. Ze dienden tot stichting van alien : Theodorus (759-826), abt van het klooster Stud ion to
Constantinopel, een groot strijder voor de beelden, zegt : Wie
is er, die na het oplettend en nauwkeurig beschouwen van een
beeltenis, een schilderij of een beeld, er niet een diepe indruk
van bewaart in zijn ziel, stichtend wanneer het beeld stichtelijk,
gevaarlijk wanneer het beeld slecht was, die hem naar huis
volgt, en hem tot berouw opwekt of zijn hartstochten prikkelt".
Aan de beelden werd, door ;tun verbinding met degenen, die
ze voorstellen, een zekere macht toegeschreven. Het tweede
concilie van Nicea (787) geeft daar hoog van op.
Maar er waren in de beeldenverering al spoeMisbruiken.
dig misbruiken ingeslopen, vooral in de Oosterse Kerk. De massa der bekeerlingen maakte, dat het kerkgebruik niet meer zo streng als vroeger onder controle stond,
en zo verloor men bier en daar het relatieve karakter van de
beeldenverering uit het oog, of men vereerde de beelden op een
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wijze, die met een gezonde christelijke opvatting nauwelijks veronigbaar is. Keizer Michael I I, de stamelaar, zelf een tegenstander van de beeldenverering, en dus een, wiens getuigenis
in deze met een zeker voorbehoud moet aanvaard worden, schreef
daarover in 824 aan Lodewijk de Vrome : „Ze hebben uit de
kerken het H. Kruis verwijderd en het vervangen door beelden,
waarvoor ze reukwerken branden, zodat ze hun een eer geven
gelijk aan die, welke gebracht wordt aan het heilige teken,
waaraan Christus geleden beef t. Zij zingen voor die beelden
psalmen, werpen zich ervoor neer en roepen hun voorspraak in.
Velen bekleden ze met linnen kleren en kiezen ze tot peten voor
hun kinderen. Anderen verlaten, wanneer ze het monnikskleed
willen aannemen, de oude gewoonte, die meebrengt, dat de
haren, die hun worden afgesneden, aan aanzienlijke personen
worden ter hand gesteld, en geven die aan de heilige beelden.
Sommige priesters en geestelijken hebben de gewoonte, om de
kleuren van de beelden of te schrappen, mengen dit stof met
het offerbrood en de offerwijn, en delen dit mengsel na de M is
aan de gelovigen uit. Anderen plaatsen het Lichaam des Heren
in de handen der beelden, waar zij, die communiceren, het
komen ontvangen ; anderen nog vieren, met voorbij gaan van
onze kerken, de dienst in particuliere huizen, waar een beeld
hun tot altaar dient. Deze misbruiken en vele dergelijke gaan
tegen onze godsdienst in en zijn hem, naar het oordeel van wijze
mannen, onwaardig". Men ziet, dat er onder de grieven van
deze iconoclast inderdaad zijn, waarover hij zich terecht ergert.
We vinden dan ook, dat reeds lang voor de eigenlijke strijd
Dm de beelden in verschillende delen der Kerk reactie ontstaat
tegen die overdrijving, en dat die reactie op haar beurt geen
maat houdt, maar met de misbruiken de beeldenverering-zelve
aanvalt. De strijd der I conoclasten gaat in het Oosten zowel
tegen het gebruik als tegen de verering der beelden. I n het
Westen richt het bezwaar zich alleen tegen de verering der
beelden.
Voorgoed begon de strijd in de dagen van keizer Leo III ,
de Isaurier (717-740. Wat aan de strijd een bijzondere hevigheid gaf, was de omstandigheid, dat hij tevens ging tegen
de monniken, die de grote verdedigers der ikonen waren, en
wier wassende invloed op het yolk en toenemende rijkdom de
afgunst opwekten. Trouwens de vraag, of de
Keizerlijk edict v.
keizer de bevoegdheid bezat om zich in geLeo 111,
loofszaken te mengen, of hij als keizer tevens
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ook als hoofd der Kerk kon optreden, behoorde mede tot de
inzet van deze strijd. Sinds 725 poogde de keizer de beelden te
verwijderen, maar het yolk verzette zich daartegen. De keizerlijke ambtenaar Jovinus wilde in 727 aan de wens van de keizer
gevolg geven door boven op een ladder staande, het beeld van
Christus Antiphonetas (borg) met hamerslagen te bewerken,
maar vrouwen uit het yolk stieten de ladder om, en vermoordden Jovinus. Niet minder vriendelijk bejegenden andere rijksdelen de wens van de keizer ; de grote meerderheid van bisschoppen en monniken verzette zich, er kwam zelfs oproer onder
het yolk, maar Leo hield eraan vast, en vaardigde in 731 een
edict uit tegen de beelden.
De grote tegenstander, en die de uitvoering van het edict
in de kerk van de hoofdstad onmogelijk maakte, was de negentigjarige patriarch van Constantinopel, Germanus. Hij legde
uit protest zijn waardigheid neer, en zijn opvolger Anastasius
was een willig werktuig voor de keizer. In het Westen, waar
de keizer nog steeds Rome, Ravenna en enige andere steden bezat, vond hij krachtige tegenstand bij pans Gregorius I I (7 i 5—
73I). Tot hem wendden zich de orthodoxen van het Oosten.
Een Byzantynse legende verhaalt, dat Leo III een kruisbeeld
in zee wierp : de golven droegen het naar Rome, vanwaar de
Oosterlingen de bescherming der beelden verwachtten. Gregorius I I I (731-741) volgde het voorbeeld van zijn voorganger. Heel spoedig na zijn verheffing hield hij
Synode Rome.
een synode, waar drie en negentig bisschopp en
Iconoclasme verbepaalden,
dat in het vervolg al wie de beelden
oordeeld.
van de Heer, of van Zijne heilige Moeder „de
onbevlekte en glorierijke Maagd" of der Apostelen enz., zal
wegnemen, vernietigen, onteren of bespotten, het Lichaam en
Bloed des Heren niet zal mogen ontvangen, en van de Kerk
uitgesloten zijn. De pauselijke boodschapper, die deze bepaling
in Constantinopel moest gaan bekend maken, werd op Sicilie
door de keizerlijke stadhouder vastgehouden, en Leo I I I stuurde een vloot, om I talie te tuchtigen. Toen deze vloot schipbreuk
had geleden, moest de keizer zich in zijn tegenmaatregelen bepalen tot het verhogen van de belastingen in
Tegenmaatregelen
v.
Calabrie
en Sicilie, het inhouden van de jaarkeizer.
lijkse bijdrage voor de Romeinse Kerk en een
bepaling, die voor het Oosterse Rijk noodlottige gevolgen zou
hebben. Door een willekeurige beschikking n.l. maakte hij
I llyrie, Griekenland, Sicilie en Calabrie los van het patriarchaat
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van Rome, om ze te voegen bij dat van Constantinopel. Rome
behield dus in het Romeinse Rijk slechts, en dan nog niet geheel, I talie. Voor het ogenblik was daardoor zeker de pauselijke
invloed in het Rijk verzwakt, maar Leo had Rome en Italie
buiten de rijkseenheid gesloten, en de consequentie was de politieke onafhankelijkheid, terwijl de kwestie, die over de willekeurige handelwijze ontstond, later een der grote redenen werd
voor het Oosterse schisma.
Een derde grote kampioen voor de beelden
H.joannes
was de H. Joannes Damascenus (van DamasDamascenus. cus t 754). Hij schreef drie apologieen voor
de beelden, en stierf als monnik in Palestina. Van hem wordt
later, in de elfde eeuw verteld, dat hij een hoge ambtenaar was
onder de khalief van Syrie. Om zich nu op hem te wreken,
zond Leo aan de khalief een valse brief, die Joannes aan hem
zou geschreven hebben met het aanbod, om Damascus over te
leveren. De khalief liet de verrader een hand afkappen, maar
door de tussenkomst van de H. Maagd groeide die 's nachts
weer aan. De khalief vroeg Joannes vergiffenis, en wilde hem
in eer herstellen, maar deze trok zich terug in het klooster van
St. Sabbas. Leo III werd in 741 opgevolgd
Constantijn V.
door Constantijn V, die volgens een latere verklaring, de onsmakelijke bijnaam van Copronymus dankt aan
het feit, dat hij zijn doopwater bevuilde (741-775). Militair
toonde hij zich een uitstekend keizer in de strijd tegen Arabieren en Slaven, maar door zijn onhandige politiek liet hij
I talie verloren gaan : in 754 sluit paus Stefanus I I, nadat hij
tevergeefs te Constantinopel om hulp tegen de Langobarden
gevraagd had, een verbond met Pepij n de Korte, waardoor
feitelijk Rome en I talie worden losgemaakt van het Rijk.
In het begin van zijn regering had ConstanVoortzetting beet
moeite, om zich te handhaven, maar wandenstrijd.
neer zijn heerschappij eenmaal gevestigd is,
zet hij de beeldenstrijd met kracht voort, en vat hij het plan op,
om de beeldenverering door een algemeen concilie te doen veroordelen. In de tijd zelf, dat paus Stefanus I I, door de Langobarden benauwd, met aandrang, maar vergeefs vroeg om hulp,
beriep Constantijn een groot concilie, dat 1 o Februari 754 zijn
vergaderingen begon in het paleis Hieria op de Aziatische
oever van de Bosporus. De drie honderd acht en dertig bisschoppen noemden hun vergadering het zevende algemeen concilie. Voorzitter was Theodosius van Ephese. De zetel van Con1 30

stantinopel was vacant, en de hoop, om daarvoor benoemd te
worden, maakte menige bisschop meer inschikkeliik. Het besluit
van het concilie werd 27 Augustus 754 voorgelezen in de Mariakerk van Blachernae, een voorstad van Constantinopel. Het
komt hierop neer : God heeft, zoals vroeger de Apostelen, zo in
de laatste tijd de godvruchtige keizers opgewekt tot uitroefing
van de door Satans list in de Kerk weer ingevoerde afgodendienst, door de schandelijke kunst der schilders wordt het verlossingswerk vernietigd en de beslissingen der zes algemene
synoden bedorven. Daarom werd het maken, tentoonstellen, vereren en bezitten der beelden onder de strengste straffen verboden
en geanathematiseerd, de vex Bring echter en aanroeping der
heiligen bevestigd. Tegelijk echter werd verklaard, dat niemand
onder voorwendsel van vernietiging der beelden de kerken
mocht beroven.
Het concilie, dat behalve op het punt van de beeldenverering
nauwkeurig had vastgehouden aan de orthodoxie, zoals die op
de algemene synoden was vastgesteld, bestond uit louter bisschoppen, die tot 's keizers Rijk behoorden. De Melkietische
patriarchen van Alexandria, Antiochie, Jerusalem verklaarden
zich in 767 nogmaals uitdrukkelijk vO6r de beeldenverering, en
paus Stefanus I I I veroordeelde in 769 op een synode van I taliaanse en Frankische bisschoppen het concilie van 754.
De tijdsomstandigheden waren oorzaak, dat die veroordelingen zo laat kwamen. I ntussen voerde Constantijn in het Rijk
van Byzantium een ware vervolging tegen de
Beeldenstorm.
beelden en hun vereerders. Vele beelden werden verbrand, fresco's en mozaieken met kalk besmeerd. I n
plaats daarvan werden landschappen e.d. aangebracht, zodat de
kerken begonnen te lijken op vogelkooien en ooftmagazij nen.
De keizer vorderde van alle bisschoppen en van alle op de voorgrond tredende monniken een schriftelijke verklaring van instemming met de besluiten van het Concilie. Over het algemeen
was de saeculiere clerus volgzaam ; des te sterker verzetten zich
de monniken. Die van Constantinopel, de nutMo nniken ver
ver
teloosheid
eoose van hun
h verzett iid ,verlieten
volgd.
in grote getale de stad, en vonden gastvrij onthaal in Scythia, I talie, bijzonder in Rome, waar paus Paulus I
(757-767) hun toestond, volgens hun eigen ritus te leven.
Verschillenden vielen als martelaren ; de monnik Petrus werd
ten dode toe gegeseld, abt Joannes in een zak genaaid en in zee
geworpen, abt Stefanus na vele folteringen gedood ; van zeer
-
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velen werden neus of oren afgesneden, de ogen gespleten, de
handen afgekapt, de baard uitgerukt. Constantijn wilde het
monnikendom uitroeien, en vorderde van al zijn onderdanen de
eed, dat ze met de monniken generlei betrekking zouden onderhouden, maar met schimpwoorden en stenen ieder zwart kleed
zouden vervolgen !
Bracht de dood van Constantijn enige verademing, verandering kwam pas onder zijn kleinzoon Constantijn VI. Deze
stond eerst onder het regentschap van zijn
Keizerin Irene.
moeder I rene, en ook later bleef de invloed
van I rene overwegend. Zij was de gemalin van Leo I V, van
afkomst een Atheense, schoon, listig en heerszuchtig. Aan de
regering gekomen, begon ze al dadelijk met de wederoprichting
der kloosters en de beeldenverering toe te laten, daar ze van
plan was die officieel te herstellen, en de kerkelijke gemeenschap met de rest der christenheid weer aan te knopen. Toen
zij met de Arabieren en Slaven vrede had gesloten, haar zoon
verloofd was met Rotruda, dochter van Karel de Grote, en de
patriarch van Constantinopel, Paulus, zich in een klooster had
teruggtrokken, omdat hij zich bezwaard voelde door de eed
tegen de beelden, achtte zij de omstandigheden gunstig, om
haar plan ten uitvoer te brengen. Een nieuwe patriarch werd
(na de dood van Paulus) aangesteld in de persoon van Tarasius.
Hij werd gewijd in 784 en stelde zich terstond in verbinding
met de paus en de andere patriarchen. Ook de keizerin wendde
zich tot Rome, meldde, dat zij de beeldenstrijd betreurde, en
nodigde de paus uit, om in persoon of door legaten op een algemeen concilie te komen, ten einde de beeldencultus en de
kerkelijke eenheid te herstellen. Paus Adriaan I (772-795)
zond onmiddellijk antwoord, toont zich bereid, om zich op het
concilie te doen vertegenwoordigen, mits dit volkomen vrij gelaten wordt, en maakt van de gelegenheid gebruik, om zijn
patriarchaatsrechten over Griekenland, I llyrie enz. en zijn primaats-rechten ook boven Constantinopel te handhaven. De andere patriarchen konden niet bereikt worden, en op de aan hen
gezonden brieven antwoordde de hoge geestelijkheid hunner
kerken.
Zo kwam, nadat keizerin I rene de iconoclas28
V. Nicea
tische
lijfwacht verwijderd had, het concilie
87.
in787 te Nicea samen onder voorzitterschap
der pauselijke legaten. Er waren ruim 30o bisschoppen, meestal
uit het Rijk van Byzantium. Nadat het concilie van 754 verI
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oordeeld was, werd op deze tweede algemene Kerkvergadering
van Nicea bepaald, dat er beelden mogen zijn
Bepalingen.
van de Zaligmaker, Zijn onbevlekte Moeder,
de engelen en heiligen ; en dat wel, omdat de beelden dienen ter
gedachtenis en ter verering. Maar de beelden moeten niet aanbeden worden. Zij mogen vereerd worden, zoals het Kruis en de
H. Evangelien, met wierook en licht, want de eer aan een beeld
bewezen slaat terug op degene, die het beeld voorstelt.
Men merke hierbij op, dat het concilie de nadruk legt op het
relatieve karakter van de verering, aan de beelden gebracht,
maar nog niet kent een relatieve aanbidding ; dit laatste begrip
is eerst veel later door de scholastieken uitgewerkt. I n het Byzantij nse Rijk werden overal de beelden hersteld tot grote
vreugde van het orthodoxe yolk, bijzonder van de monniken.
Zo was voorlopig de eenheid tussen de kerken
Naklank in het
van
het Oosten en het Westen hersteld, maar
Westen.
nu had de beeldenstrijd een naklank in het
Westen. Enige maanden na het concilie dwong I rene haar zoon,
om zijn verloving met Rotruda to verbreken : haar houding
tegenover Karel de Grote was vijandig geKarel de Grote
worden, en deze van zijn kant vreesde voor
zijn invloed op de Paus en in I talie, nu de vrede met het Oosten
hersteld was. Daar kwam bij, dat de beelden-verering onder de
Franken steeds zeer gering geweest was, en de vormen daarvan,
in het Oosten gebruikelijk, bij hen onbekend gebleven waren.
Nu had paus Adriaan I van de acten van Nicea I I een Latijnse
vertaling laten maken, maar dit was gebeurd door een die de
Griekse taal niet voldoende machtig was, en zo kwam het, dat
de zin van de oorspronkelijke acten dikwijis heel slecht werd
weergegeven.
Geen wonder, dat Karel de Grote, toen hij zich deze vertaling
liet voorlezen, op verschillende punten aanmerking had. Hij
liet door zijn theologen die aanmerkingen noteren en uitvoerig
toelichten, en stelde paus Adriaan ervan in kennis. Die memorie
van Karels theologen is bekend onder de naam van „de vier
libri Carolini". Men ziet er duidelijk in, dat het optreden van
Karel in deze aangelegenheid goeddeels ingegeven is door politieke overwegingen tegen Constantinopel, dat hij ook in het
concilie van Nicea wilde treffen. Daarom legt hij alle uitdrukkingen, ook waar de vertaalde tekst dubbelzinnig is, in verkeerde zin uit. Wat de hedigenverering betreft, zijn de boeken
volkomen orthodox ; wat de beelden betreft, men wil ze hebben
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ter versiering en ter opwekking, maar niet ter verering — en
men beweert, dat dit de overgeleverde praktijk is in het Westen.
In 794 hield Karel een concilie te Frankfort, dat eveneens het
concilie van Nicea veroordeelde. Zij beschouwden Nicea n.l.
niet als een algemene Kerkvergadering en waren in de mening,
dat dit concilie de aanbidding der heiligenbeelden had goedgekeurd. De schrijver stelt zich op het standpunt, dat de Byzantijnen in Nicea eenzijdig zijn te werk gegaan, en een nieuwe
leer hebben vastgestelt, en dat wel met uitsluiting van het Westen en Rome, „terwijl toch de heilige, Roomse, Katholieke en.
apostolische Kerk, die de voorrang heeft boven de andere Kerken, wanneer er kwestie ontstaat over het geloof volstrekt moet
geraadpleegd worden".
Paus Adriaan I was in zijn optreden zeer ge0 fitreden V. Paus
matigd.
Begrijpend, dat vooral de politiek de
A driaan.
koning der Franken tot zijn optreden bewogen
had, stelde hij hem gerust over zijn verhouding tot Byzantium,
en merkte ten aanzien van de beeldenverering in het Westen
op, dat toch op het Romeinse concilie van 769 de twaalf Frankische bisschoppen, die daar aanwezig waren, de beeldenverering mede hadden goedgekeurd. Het wijze optreden van de
paus heeft waarschijnlijk de opvattingen van Karel wel niet
veranderd, maar er wordt voorlopig niet meer over gesproken.
Karel bleef tot de dood van paus Adriaan met hem in de beste
verstandhouding ; alleen werd voorlopig het tweede concilie van
Nicea in het Frankenrijk niet erkend. I n het Frankische rijk
blij ft een afwijzende houding ten opzichte van de beelden bestaan tot het einde der 9e eeuw.
Een opleving van de beeldenstrijd zag ByOpleving V. strijd
zantium, toen in 813 Leo V, de Armenier,
aan de regering kwam. Vooral in het leger had het iconoclasme
voortdurend veel aanhangers behouden, en Leo meende, dat de
beeldenverering schuld droeg aan de tegenspoed der wapenen.
De vervolging begon met de goedkeuring van het concilie van
754, de veroordeling van dat van Nicea II, en richtte zich,
evenals in de vorige eeuw, niet minder tegen de monniken dan
tegen de beelden. Weer zetten de keizers naar willekeur patriarchen af, en benoemen nieuwe. De hoofdman van de orthodoxen in deze phase van de strijd is Theodorus, monnik van
Studium. Deze richtte zich om hulp tot paus Paschalis I (817—
824), die wei bij de keizer niets bereikte, maar de orthodoxen
niet weinig bemoediging gaf. De strijd duurde onder de el134

Kaar opvolgende keizer tot 842, toen de keizerin-regentes
Theodora op een concilie te
sumanopez.
Constantinopel de beeldencultus herstelde. Op
dit laatste Oosterse concilie, waar een grote ketterij overwonnen
werd, stelde men in het feest der orthodoxie, dat allengs in de
Griekse kerk de betekenis kreeg van : zegepraal over alle - ketterijen. Dit feest wordt op de eerste Zondag der Vasten nog in de
Griekse Kerk gevierd.
Synode te Con-

,.
§ 3. Oosterse scaisma.

I n de beeldenstrijd hadden de orthodoxen zich
herhaaldelij k op Rome beroepen, en vandaar
krachtige steun gevonden. We vinden van hen.
mooie en ondubbelzinnige getuigenissen aangaande de voorrang van de zetel van Rome boven alle kerken.
Op het concilie van Nicea hadden patriarch Tarasius, die een
oom was van Photius, en de andere bisschoppen op de vraag van
de pauselijke legaten uitdrukkelijk hun instemming betuigd
met het pauselijk schrijven, waarin de opperste en onfeilbare
leermacht van de Paus in klare woorden wordt uitgesproken.
I nderdaad schij nen uitstekende mannen, als Theodorus Studites, de overtuiging gehad te hebben, dat een innige verbinding
met de Kerk van Rome en het frislevenskrachtige Westen een
noodzakelijk middel was, om de Oosterse Kerk voor verstijving,
het Rijk voor ondergang te behoeden. Maar feitelijk was het
verkeer tussen d,e zetels van Rome en ConAfkeer tussen
stantinopel
nooit bijzonder druk geweest ; in
Oosten yen Westen.
buitengewone omstandigheden had Rome ingegrepen, in gewone omstandigheden beschouwde Constantinopel Rome met jaloerse afkeer.
De Byzantij nen beroemden er zich op, dat het geloof uit het
Oosten gekomen was, zij waren zelfs reeds in de dagen van
Basilius en Gregorius van Nazianze (vierde eeuw) prat op hun
hoge cultuur — hoeveel erger moest dat nu zijn, nadat de
stormen der volksverhuizing over het Westen waren heengegaan ! De Grieken konden zich moeilijk onthouden van een
zekere minachting voor het zo sterk gegermaniseerde Westen,
waar zelfs hun taal, die toch de cultuurtaal was, nauwelijks
meer door weinigen verstaan werd. En reeds vroeger hadden
de beide kerkdelen hun eigen ontwikkelingsgang doorgemaakt :
in liturgie en kerkrecht ging ieder zijn weg, hetgeen nooit tot
Photius en voor
bereiding tot
Oosters schisms.

-
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moeilij kheid aanleiding gaf ; ook in de theologie hoe langer hoe
meer, naarmate de onkunde van elkanders taal de kennismaking
met elkanders literatuur moeilijker maakte. De beeldenstrijd
had het verkeer nog verminderd ; sinds die tijd vinden we niet
meer geregeld pauselijke gezanten in Constantinopel ; de politieke onafhankelijkheid van de Paus is intussen een feit geworden, en van zijn kant had Constantinopel zijn macht kerkelijk uitgebreid over een groot deel van 's pausen patriarchaat
(1 llyrie enz.), terwijl tengevolge van het caesaropapisme der
keizers in het Oosten de Kerk daar Naar expansievermogen en
internationale karakter langzaam gaat verliezen. Een en ander
had niet noodzakelijk tot schisma hoeven te leiden, maar de
scheuring werd onvermijdelijk, toen door het optreden van
Photius zich bij al die verschilpunten voegde een verschil in
geloof.
Het schisma, dat door het optreden van Photius werd veroorzaakt, en door hem een dogmatische ondergrond kreeg, is
het eerste van een hele reeks, die gesloten wordt door dat van
Michael Caerularius, die 16 Juli 1054 geexcommuniceerd werd.
Sindsdien hebben de pogingen tot hereniging van de hele Oosterse kerk met de Westerse ten slotte geen succes gehad.
Photius, leek een staatssecretaris, een buitenPhodus, intrusus.
gewoon bekwaam, geleerd en menskundig man,
was in 857 (hij was toen tussen de dertig en veertig jaar) door
de rijksregent Bardas, die voor Michael I I I regeerde tot patriarch van Constantinopel aangesteld. De wettige patriarch,
de H. Ignatius, had zich tegen het ergerlijke leven aan het hof
verzet, en werd daarom afgezet en verbannen. Photius ontving
in zes dagen tijd alle H. Wijdingen, en wist van vele bisschoppen van het patriarchaat de erkenning te verkrijgen. Ook Rome
hoopte men voor de intruse patriarch te winnen. Daarom werd
het verkeer met de paus voor I gnatius en zijn getrouwen onmogelijk gemaakt, en de paus door Bardas en Photius over het
gebeurde ingelicht. Maar N ikolaas I, die in 858(867) de pauselijke stoel beklom, was niet de man, om zich door Byzantijnse
listen te laten vangen. Hij stuurde legaten naar Constantinopel,
om de zaak te onderzoeken, en dan verslag uit te brengen. Daar
wist men die legaten echter zó te bewerken, dat zij hun instructie ver te buiten gingen, dat zij op de door Photius belegde
synode meewerkten aan de afzetting en degradatie van I gnatius. De mishandeling van deze heilige man werd ook daarna
voortgezet, en ten slotte werd hij physiek gedwongen, om zijn
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handtekening te zetten onder een abdicatie-verklaring : Het
stuk was zó apert vals, dat Photius er geen gebruik van dorst
te maken, maar, om de schijn te redden, verzachtte de keizer de
gevangenschap van I gnatius, die zelfs in een paleis, dat hem
persoonlij k toebehoorde, mocht wonen.
Toen nu de pauselijke legaten in Rome terugkwamen en met
hen een keizerlijk gezant, die brieven van de keizer en Photius
bracht met een voor hen gunstige voorstelling van het verloop
der zaken, doorschouwde Nicolaas I terstond, dat men in Constantinopel niet oprecht te werk ging ; hij verklaarde plechtig,
dat zijn gezanten hun bevoegdheid te buiten gegaan waren, en
gaf aan de patriarchen en bisschoppen in het Oosten te kennen,
dat hij I gnatius bleef beschouwen als de wettige bisschop van
Constantinopel.
I ntussen was men reeds gekomen in het jaar 862. I gnatius
profiterend van de ruimere vrijheid, die hem gelaten werd, had
kans gezien, om op zijn beurt de paus in te lichten, en niet lang
nadat de paus bovengenoemde verklaringen had afgelegd, kwam
te Rome de trouwe aanhanger van Ignatius, de archimandriet
(kloosteroverste) Theognostus, met een brief, waarvan de aanhef aldus luidt : „Ignatius, de tiranniek onderdrukte en met
veel bekommering bezochte, en zijn lijdensgenoten, tien metropolieten en vijftien bisschoppen, met vele abten, priesters en
monniken — aan onze beer, de heiligste en zaligste bisschop en
patriarch van alle zetels, de opvolger van de vorst der Apostelen,
de oecumenische paus Nicolaas" enz. Hij somt dan kort en zakelijk op de vervolging, die hij geleden heeft, de redenen van zijn
afzetting, om dan zeer uitvoerig te geven de acten van de synode,
voor zover die op zijn afzetting betrekking hebben. Het slot
luidt : „Dit heb ik bier nu maar in het kort vermeld. Maar gij,
heiligste Heer, openbaar aan mij de liefdevolle erbarming, en
zeg ook gij met de grote Paulus : wie is zwak zonder dat ik
zwak word. Herinner u de grote patriarchen, uw voorgangers,
Fabianus, Julius, I nnocentius, Leo, die voor de waarheid tegen
de ongerechtigheid gestreden hebben : volg hen na in ijver, en
verhef u als wreker voor ons, die op zo onwaardige wijze mishandeld zijn". Na Theognostus kwam in Rome een hele menigte
Byzantijnen, die vluchtten voor de vervolging, en van wie
Nicolaas nog bijzonderheden vernam.
Aldus van beide zijden voorgelicht, hield de paus in 863 een
synode van I taliaanse bisschoppen, waarop hij zijn ontrouwe
legaten strafte, en Photius bedreigde met de excommunicatie,
I
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indien hij de geiisurpeerde zetel niet opgaf. Wel kon deze pauselijke beslissing Photius niet aan het wankelen brengen en
werd hij door de keizer gehandhaafd, maar de goed-gezinden
in het Oosten werden erdoor gesterkt, omdat het nu volkomen
duidelijk was, dat Photius ten onrechte de patriarchale zetel
bezette.
Een nieuwe kwestie kwam weldra de verhouBekering Butding
tussen Rome en Constantinopel nog meer
garen.
vertroebelen. I n die tijd waren de Bulgaren,
een Slavische volksstam, gevestigd aan de grenzen van het Oosterse Rijk, dat zij sinds eeuwen bestookten. I n 864 liet eindelijk
koning Boris zich dopen door priesters, welke door Photius gezonden waren, maar kort daarop zocht koning Boris betrekking
met de paus, die het verdere missiewerk verzorgde, en zo een
groot deel van de Balkan weer bij zijn patriarchaat herstelde.
Constantinopel gaf echter zijn pogingen, om onder de Bulgaren
invloed uit te oefenen, niet op. Photius maakte nu zijn persoonlijke aangelegenheid tot een nationale zaak en stelt het geval
voor, alsof Romeinse aanmatiging de Griekse staat en Kerk
bedreigden. I n 869 wendden de Bulgaren zich weer naar Constantinopel. De kwestie, die hieruit ontstond, komt in het vervolg bij alle onderhandelingen tussen Rome en Constantinopel
ter sprake, en zelfs Ignatius, die straks door de bemoefing van
de paus hersteld zal worden, steunde in deze aangelegenheid de
Romeinse rechten niet.
Photius bereidde een synode voor, waarop de paus en zijn
aanhangers plechtig zouden veroordeeld worden. Daarom werd
een uitnodiging gezonden aan de patriarchen van het Oosten,
waarin Photius zijn grieven tegen de Latij nen
Manifest v. Phouiteenzet. Die grieven hebben meestal betrekaus.
king op het verschil van discipline in het Oosten en het Westen : twee zijn van diepgaande aard, en vormen
in het vervolg de klove tussen de Westerse en de Oosterse Kerk.
Vooreerst de beschuldiging, dat de Romeinen „door leugenachtige redeneringen en bedriegelijke uitlegging het geloofsymbolum pogen te vervalsen" ; hij doelde hier wel op de toevoeging in het symbolum van het woord „Filioque" ; en vervolgens de ontkenning van het primaat van Rome. I nderdaad
schijnt Photius in 867 een synode gehouden te hebben, waarop
hij paus Nicolaas liet excommuniceren en afzetten.
Reeds voordat Nicolaas I kennis kreeg van
Energiek optreden
die
synode, was hij op de hoogte gekomen van
Nicolaas 1.
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de grieven van Photius. Hij begreep dat Kier, vooral bij de
dreigende dogmatische onenigheid, energiek moest worden
opgetreden, en leidde het daarheen, dat de Westerse bisschoppen als een man tegen de Byzantij nse pretenties opkwamen.
Voor het houden van een groot concilie waren de tijdsomstandigheden niet gunstig, daarom zet hij in een rondschrijyen het hele verloop van de strijd uiteen, deelt de grieven van
Photius mee, en beveelt de bisschoppen om op provinciale synoden hun weerlegging ervan op te tekenen, en die naar Rome
te zenden. Hoe ver de studie in de Germaanse landen reeds gevorderd was, blijkt uit enige uitstekende antwoord-brieven, die
bewaard zijn. De grieven, aan de kerktucht ontleend, weerleggen ze door zich op oude getuigenissen voor hun praktijk te
beroepen, en daarnaast op te merken, dat in zulke zaken iedere
kerk zich aan haar eigen overlevering moet houden. Het primaat van Rome verdedigen ze met getuigeniSsen van Latijnen
en Grieken. Wat het „Filioque" betreft, boven zagen we, waarom het concilie van Constantinopel in 381 deze uitdrukking
niet in het symbolum plaatste. Sinds de vijfde eeuw begon men
het in Spanje, daarna in Frankrijk wel te doen, terwijl de kerk
van Rome de door de term uitgedrukte leer aanvaardde, maar
de toevoeging in het symbolum niet goedkeurde. I n het antwoord nu der bisschoppen wordt de toevoeging verdedigd met
beroep niet alleen op Latijnse maar ook op Griekse Vaders, in
wier werken de leer, door „Filioque" uitgedrukt, zeer duidelijk
te vinden is. Dat de Oosterlingen door deze invoeging geprikkeld werden, wordt begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat de
„libri carolini" patriarch Taresius van ketterij beschuldigden,
omdat hij in de voor het Oosten traditionele worm had beleden,
dat de H. Geest van de Vader „door de Zoon" voortkomt.
Paus Nicolaas beleefde niet meer de totale omkeer in Constantinopel. Dezelfde macht, die Photius verheven had, bracht
hem ten val. I n 867 werd Basilius, die vroeger Bardas vermoord had en toen door Michaell I I I tot medekeizer was aangesteld, na ook Michael vermoord te hebben, alleenheerser. Wel
om steun te krijgen bij het lagere yolk, dat veelal aan de wettige
patriarch was trouw gebleven, zette hij Photius of en herstelde
Ignatius, die tien jaar na zijn verdrijving zijn intocht Meld in
de Hagia Sofia. Basilius herstelde ook de betrekkingen met
Rome.
I n 869-87o werd te Constantinopel op verse
v. Conzoek
van I gnatius het achtste oecumenische
stantinopel 869.
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Photius veroordeeld.

concilie gehouden in tegenwoordigheid van
gezanten van paus Adriaan I I (867-872) ;
Photius werd veroordeeld. Op dit concilie erkende Rome voor
het eerst de voorrang van Constantinopel boven Alexandria,
Antiochie en Jerusalem, waardoor nu onbetwist de feitelijke
toestand werd aangegeven.
Maar het herstel van de vrede was niet blijvend. De behandeling, aan de pauselijke gezanten aangedaan, die op hun terugweg zo weinig beschermd werden, dat ze in handen van zeerovers vielen, gaf reden tot ontevredenheid. Erger was, dat
Ignatius, zo juist door de paus hersteld, in de Bulgarenkwestie
uit vrees voor de keizer niet de zij de van Rome koos. Toch
kwam het, hoewel de pausen Adriaan en Joannes VI I I (872—
882) herhaaldelijk op hun rechten op Bulgarije aandrongen, niet
tot een breuk, zolang I gnatius leefde. Deze stierf in 877. I ntussen had Photius langzamerhand de keizerlijke gunst weten
te herwinnen, en drie dagen na Ignatius' overlijden was hij
opnieuw aangesteld als patriarch, niettegenstaande zijn veroordeling door het algemeen concilie. Deze keer wist Photius
te verkrijgen door list en beloften, dat paus Joannes VI I I hem
inderdaad erkende. De paus, door de invallen der Saracenen
in zijn gebied benauwd, en bevreesd voor een nieuw schisma,
dat zijn laatste hoop op steun uit Constantinopel zou vernietigen, besloot met de uiterste mildheid tegenover Photius te werk
te gaan. Listig wist Photius te ontkomen aan de noodzakelijkheid, van zich te verplichten tot het vervullen van de voorwaarden, die de paus stelde, en die hierin bestonden, dat hij voor een
concilie vergiffenis zou vragen en Bulgarije aan het patriarchaat
van Rome zou teruggeven. I ntegendeel werd onder zijn voorzitterschap, met achterstelling der pauselijke legaten, het concilie gehouden, dat de vroegere afzetting van Photius afkeurde
en meteen iedere toevoeging bij het symbolum met excommunicatie bedreigde: zo haalde Photius bij deze gelegenheid zelf
zijn beide grote dwalingen weer op; zij konden dienen, wanneer
ook deze paus het gedrag van zijn gezanten wilde desavoueren.
Paus Joannes VI I I, slecht voorgelicht, omdat hij niet de
volledige handelingen van het concilie doch slechts een uittreksel ontving, keurde de besluiten goed. Sindsdien was Photius de erkende patriarch van Constantinopel. Hij liet niet na,
gebruik te maken van de wapenen, die hij op zijn concilie gesmeed had. Overigens stelde hij al zijn grote talenten in dienst
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van de kerk van Byzantium, die in zijn tijd o.a. de eerste pogingen deed tot bekering der Russen.
Photius verdwijnt van het toneel, wanneer hij in 886 door de
nieuwe keizer Leo VI, de Wijsgeer, opnieuw wordt afgezet;
en sterft in vergetelheid. De relatie tussen Rome en Constantinopel wordt in de volgende eeuwen niet beter.
Verkeer met Rome
De kerkelijke eenheid weekt los. Voor Rome
gering.
is dan trouwens een donkere tijd aangebroken,
die enerzijds de achting in Constantinopel hoe langer hoe meer
verminderde, anderzijds een krachtig ingrij pen van de zwakke
pausen uitsloot. Het schisma bleef dreigen : de grieven, door
Photius geformuleerd, bleef men koesteren. De band tussen de
kerken van het Oosten en het Westen werd langzamerhand losgemaakt : zelfs in de H. M is noemde men in het Oosten de
naam van de Paus niet meer.
Een poging tot hereniging kan men zien in
A anleiding definiwat aanleiding werd tot wat men noemt de
tieve afscheiding.
definitieve afscheiding. De Byzantij nse politiek probeerde, om met Rome, waar toen de krachtige paus, de
H. Leo I X (1049-1054) regeerde, en met Duitsland een bond
te maken tegen de Noormannen in Zuid-I talie. De keizer zorgde daarom voor de benoeming van een Rome goedgezinde patriarch van Antiochie. Maar die van ConMichael
stantinopel, Michael Caerularius, begreep het
gevaar, dat zijn kerkelij ke zelfstandigheid
door deze politiek liep, en zette het yolk van zijn stad tegen de
Latijnen op. De paus stuurt een gezantschap onder leiding van.
kardinaal Humbert, die pogen moest, om de godsdienstige geschillen bij te leggen. Zijn pogingen faalden, en 16 Juli 1054
legde de kardinaal het banvonnis tegen Caerularius op het
hoogaltaar der Hagia-Sofia neer. Caerularius beantwoordde
dat op dezelfde wijze.
Daarmede is de Griekse scheuring openbaar.
Voltrekking van
Telkens
weer mislukken nieuwe pogingen om
Schisma 1054.
de eenheid te herstellen. Wanneer zullen ze
onder Gods zegen succes hebben ?
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TWEEDE PERIODE.
De Kerk onder de Germaanse volkeren.
EERSTE AFDELING.

Tot aan de Hervorming.

INLEIDING.
In de eerste eeuwen van haar bestaan zag de Kerk zich geplaatst temidden van de volkeren van de Grieks-Romeinse beschaving. Ver waren die volkeren afgedwaald op verstandelijk
en op zedelijk gebied : hun kennis van de „eeuwige" waarheden,
die alleen aan de mens een vast richtsnoer in zijn leven kunnen
geven, was totaal ondergegaan in veel-godendom en ongeloof.
De ware idee van God en van een volgend leven met vergelding
werd, zo zij er al was, bij zeer weinigen gevonden. Hun zedelijkheid was volop epicuristisch : genieten van het leven, zolang het
leven lets te genieten geeft — hun maatschappelijke toestanden
worden getypeerd door de slavernij, waarin verreweg het grootste deel der mensheid zuchtte. Toch waren het „beschaafde"
volkeren. Zij hadden op bewonderenswaardige wijze de natuur
aan zich dienstbaar weten te maken : het verkeer was uitstekend
geregeld, zij dreven mijn- en akkerbouw volgens uitstekende
methoden, zij bouwden huizen en paleizen, tempels en badinrichtingen, circussen en schouwburgen, die nog de bewondering
afdwingen — al is het dan waar, dat de kracht, die bij ons
wordt voortgebracht door de machine, in die dagen geleverd
werd door de mens, wiens leven niet hoger geschat werd dan
dat van het lastdier. Kunst en wetenschap bloeiden onder hen :
de werken, die in de laatste decennia zijn naar boven gebracht
uit de lavamassa's, die op het eind der eerste eeuw de steden
Pompeji en Herculanum bedolven, de oudste muurschilderingen, in de catacomben bewaard, de voortbrengselen van aardewerkkunst, die b.v. te zien zijn te Nijmegen in het Museum van
oudheden in de voormalige Maria-kerk en in het Museum-Kam,
de beelden, die in grote getale te Rome en elders gevonden zijn,
blijven voorbeelden van alle tij den en alle geslachten : zij heten
daarom de klassieke kunst. Niet anders is het met de Literatuur. De Wetenschap, vooral beoefend door de Grieken, bracht
werken voort, die niet minder model blijven voor alle tij den :
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Plato en Aristoteles zijn in diepte van gedachten en scherpte
van formulering niet overtroffen. Politiek waren al die volkeren verenigd onder de machtige scepter van de verafgode Romeinse keizer. Juist wanneer het christendom zijn intrede doet
in de wereld, heeft Augustus de tempel van Janus gesloten :
het grote Rijk wordt in het Zuiden beschermd door de Sahara,
in het Westen door de zee, in het Noorden door Rijn en Donau
met de geweldige vestingwerken en het stelsel van strategische
wegen, in het Oosten door de lichamen der nooit verwonnen
legioenen.
I n die wereld van verbazingwekkende beschaving wordt nu,
het christendom binnengedragen door twaalf vissers uit Gallilea : zij moeten die wereld terugbrengen tot God. En nog vier
a vij f eeuwen heeft de Kerk onder die volkeren kunnen werken,
totdat hun politieke organisatie werd wegggevaagd door de
stortvloed der grote volksverhuizing, wanneer de ruwe volkeren
van het Noorden hun plaats komen opeisen in de landen aan de
Middellandse Zee, waar de koesterende Zuiderzon met het milde
zeeklimaat evenzeer de vruchten des geestes doet rijpen als de
zoete druif en het goudgeel koren.
In de eeuwen van haar werkzaamheid onder
Werkzaamheid
der Kerk onder
die volkeren is de Kerk voor millioenen ten
Gr.-Rom. volheil geweest : een echt-christelij ke maatschapkeren.
pij heeft zij er niet kunnen stichten : het is
voornamelijk het staatssysteem van keizerlijk absolutisme, dat
de kerk hier in de weg stond : het antieke staatsbestel groeide
onder de invloed van Oosters despotisme uit tot het Byzantijnse
Ceasaropapisme. Toch had de Goddelij ke Voorzienigheid haar
wijze plannen, toen zij haar Kerk het eerst onder beschaafde
volkeren plaatste, om dan, in onafgebroken opvolging, het veel
meer natuurlijke yolk der Germanen erin op te nemen.
Want aan die oude volkeren dankt de Kerk
W at de Kerk hun
meer dan haar millioenen martelaren. Zij
te danken heeft.
heeft, zelf ongerept levend temidden van die
bedorven beschaving, daaruit overgenomen, wat zij gebruiken
kon ter vervulling van haar taak. Zo zien we, dat in het begin
der periode, die verkeerdelijk „de Middeleeuwen" genoemd
wordt, — dat de Kerk toen reeds het onmiskenbaar bewijs geleverd had van haar goddelijke oorsprong in haar levenskracht,
zich uitend in haar wonderbaar-snelle verspreiding in de heidenwereld, in de waarheid van haar leer, bevestigd door wonderen en bloedgetuigen zonder tal, in haar heiligheid door de
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totale omkeer, die zij bij talloze individuen van alle leeftijd en
stand en sekse had bewerkt.
Veel meer had de Kerk gedaan in die donkere eeuwen der
bloedgetuigen en in de blijde eeuwen der overwinning. Het
depositum fidei, dat zij van Christus en de Apostelen ontvangen
had, had zij ongerept bewaard niet alleen, maar zij had ook in
de strij d tegen de ketterij en, vanaf het gnosticisme tot het
monothelisme toe, de voornaamste waarheden, in het depostum
vervat, vooral de Triniteitsleer, de Christologie, de genadeleer,
meer nauwkeurig bekeken ; met behulp van de terminologie der
Griekse filosofen die scherper geformuleerd ; met bewijzen uit
schrift en traditie gestaafd ; systematisch geordend : zij had
zich een wetenschappelijke theologie gevormd, waardoor zij in
staat was, om rekenschap te geven van haar geloof. Zij had haar
organisatie uitgebouwd, zodat het primaat reeds sterk op de
voorgrond trad, haar tucht bepaald, zodat zij beschikte over
een degelijke en in coelibaat levende geestelijkheid, en niet het
minst : zij had zich gevormd die reservoirs van geestelijk leven,
die voorraadschuren, waaruit de tekorten telkens weer konden
worden aangevuld, de kloosters ; zij was door haar organen,
de bisschoppen, de kloosters, geworden het toevluchtsoord voor
de zwakken en verdrukten, die bij haar de bescherming zochten,
die de staat hun niet langer verleende. Zo stond zij sterk tegenover de aanvallen der barbaren ; de bovennatuurlijke kracht,
die in haar werkt, vond in het vervolg steun bij de natuurlijke
en zo kon zij beginners aan haar nieuwe, maar zware, doch heerlijke taak, de bekering der Germanen en de vorming der
hulpmiddelen, waarmede de Voorzienigheid haar omgeven had,
nieuwe volkeren, die na de wirwar van de volksverhuizing uit
de vermenging van de oorspronkelijke bevolking met de Germanen waren ontstaan.
Wit men zich over de bekeringsarbeid der Kerk onder de
Germanen een goed idee vormen, dan dient men wel rekening
te houden met de volgende punten : De Kerkgeschiedenis der
middeleeuwen gaat na de invloed, die de Kerk op de Germanen
geoefend heeft :
I. „De Kerk" van de middeleeuwen, dat zijn
De Kerk" der
die
Germaanse volkeren zelf, zoals ze zich
Middeleeuwen.
gevestigd hebben in het Romeinse Rijk, en
zoals ze geworden zijn na vermenging met de oorspronkelijke
stammen, die zij daar vonden. We moeten ons dus niet voorstellen van de ene kant de Germaanse volkeren en daarboven,
„
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maar toch er buiten „De Kerk" als een afzonderlijk lichaam,
een betrekkelijk kleine groep van personen, die die volkeren
opvoeden. Neen, „De . Kerk", ook de priesters, de bisschoppen,
zelfs de pausen, hoort bij dat yolk, komt eruit voort, leeft zijn
leven, denkt zijn gedachten, is behept met zijn gebreken. Wanneer we dus vragen : „Welke was de invloed
Invloed Kerk op de
van
de Kerk op de Germaanse volkeren?",
Germ, volkeren.
dan kunnen we de vraag ook zó en duidelijker formuleren : „Hoe hebben de Germaanse volkeren het
complex van de door God geopenbaarde waarheden op dogmatisch en zedelijk gebied opgenomen, en hoe hebben zij die in
hun leven verwerkelijkt ?" Wie er buiten en er boven stond,
maar zó dat hij langzaam-aan en zonder geweld dat hele leven
ging doordringen, dat was de openbarende God-zelf, die zijn
Kerk leidt en behoedt, maar dat doet door mensen, die Hij in
zijn Kerk verwekt en bezielt met zijn Geest.
II. Om op de aldus gestelde vraag antwoord te geven,
moeten we eerst weten, hoe die volkeren waren, toen zij theoretisch de leer der Kerk aannamen. Ten minste moeten we daarvan enig idee hebben.
I I I. Om die invloed op zijn j uiste waarde te schatten, moet
men wel degelijk rekening ermee houden, dat die volkeren met
al hun gebruiken, hun natuurlijke aanleg en gebreken de Kerk
zijn binnengetreden ; de vraag is, hoe hebben die gebruiken zich
gewijzigd, die aanleg zich ontplooid, die gebreken zich verbeterd onder de invloed der christelijke beginselen. — Houden
we dat in het oog, dan ontzeilen we een dubbele klip.
a. Niet-katholieken zijn geneigd, om de
Beoordeling.
„middeleeuwen" duister te noemen en daarom
te letten op de grote fouten, de misstanden, de schandalen,
waaraan die geschiedenis zo rijk is. De bekering echter en beschaving van volkeren is niet het werk van een generatie. Vraagt
eens aan missionarissen van onze tijd, hoedanig hun bekeerlingen (dikwijls) zijn, en let eens op, hoe lang het duurt, eer
een nieuw-bekeerd yolk invloed gaat uitoefenen op de algemene Kerk.
b. Wij, katholieken, voelen ons een met de middeleeuwen.
Wij beschouwen die tijd als een, waarin de katholieke beginselen vrij-uit konden werken op het zedelijk, maatschappelijk
en staatkundig leven, en wij zouden wensen, dat we onze samenleving weer naar diezelfde beginselen, op andere wijze toegepast,
konden inrichten. Vandaar dat we geneigd zijn, om te ideali14 5

seren. Op onze beurt vergeten we, dat de Kerk bestond onder
ruwe volkeren, dat de toepassing van de beginselen tijd vroeg,
ja, dat de volledige toepassing ervan in een meriselijke samenleving onmogelijk is ; en, als we de verkeerde feiten moeten erkennen, dan ergeren we ons eraan — ten onrechte. Want evenals
ieder ander tijdperk hebben ook de middeleeuwen naast haar
eigen deugden ook haar zwakheden en fouten gehad, en de
doorvoering der goede beginselen is ook toen natuurlijk vertraagd of belemmerd door de gebreken der mensen.
I V. Het heeft geen zin, om in de middelSamenwerking
g al te anstvalli
eeuwse samenlevin
gde scheig
Kerk en Staat.
ding te maken tussen Kerk en Staat, alsof
die twee tegenovergestelde machten waren, zoals dikwijls in
onze tijd. Ook de vorsten — en niet het minste — werkten mee
aan de verchristelijking der samenleving. Die te stellen tegenover „de bisschoppen" als „De Staat" tegenover „De Kerk", is
geen bewijs van diep inzicht in de toestand. Dit gebeurt wel
eens, om zodoende de eer van een verbetering aan „De Kerk"
te kunnen ontnemen.
Deze beschouwingen zijn wel in staat, om de ergernis over
sommige feiten van te voren weg te nemen.
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HOOFDSTUK I.
De kerstening der Germanen.

De invallen der Germanen in het Romeinse Rijk beginnen
in 372 met die der West-Goten. Daarna verdringt de ene yolksstam de andere -- hun aller streving is, en zal nog lang blijven,
om zich te vestigen aan de Middellandse Zee. Tweemaal, in
410 en in 455, hebben ze Rome geplunderd. Ze hebben het hele
Rijk doen ondergaan, letterlijk in een stroom van bloed en
tranen. Van het prachtige verkeerswezen, de bloeiende industrie
vinden we na die eeuwen geen spoor meer : Europa is van een
moderne stedenstaat weer geworden een agglomeratie van kleine
landbouwstaten, waar de eigenaar meester is over zijn geisoleerd
maar uitgestrekt gebied. Rome, eens een stad van ruim L000.000
inwoners, een stad als Munchen of Amsterdam, telt er nog
maar 50.000 : 't Begint te worden de ruinenstad ! De spaarzame
overblijfselen van de Romeinse literatuur zijn ondergebracht
in de kloosters en kathedrale scholen. De barbaren hebben van
de cultuur de verfijnde misdadigheden, de cultuurmensen van
de barbaren de ruwheid overgenomen. Gregorius de Grote mocht
met meer recht dan wij het einde der wereld verwachten om de
algemene ellende.
De godsdienstig-zedelij ke toestand der GerG odsdienstig-zedemanen
bij het begin der Volksverhuizing was
lijke toestand.
bij lange na niet zo slecht als die der Romeinen. Daar staat tegenover, dat zij veel aan beschaving misten :
hun maatschappelijke en staatkundige organisatie was vrij primitief. Zedelijk : het huwelijk was een koopContract, ofschoon
de vrouw veelal geeerbiedigd werd. Godsdienstig : ze vereerden
afgoden, zelfs soms met mensenoffers. Wel hebben in de loop
der eeuwen verschillende van die stammen hun voorvaderlijke
godsdienst verlaten, maar om te vallen in handen van Arianisme, dat door zijn loochening van Christus' Godheid geen Christendom is, en dat geen cultuurwaarde voor die volkeren toonde
te bezitten : de Ariaanse Rijken zijn al spoedig ten onder gegaan, in zoverre zij in de ketterij volhardden.
Dit was niet het geval met de Westgoten, die
Bekering der
na
de plundering van Rome in 410 door kei
Westgoten.
zer Honorius zich woonplaatsen zagen aangewezen in Zuid-Frankrijk. Van daaruit veroverden zij het
tegenwoordige Spanje. Een hunner koningen, Eurich (466—
-
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486), begon met de Katholieken daar te vervolgen. Maar de
standvastigheid in het geloof van de inheemse bevolking, gepaard aan de afkeer van de overweldiger, deed deze pogingen
mislukken. De Katholieken in het Westgotische rijk richtten
weer hun oog op Clovis, de koning der Franken, het enige
Germaanse yolk, dat onmiddellijk het ware Christendom omhelsd had.
Koning Leovigild, die ook de katholieken vervolgde, was
in zijn eerste huwelijk verbonden geweest aan de katholieke
dochter van een Griekse stadhouder over de Spaanse provincies,
die toen in de macht van Constantinopel waren. U it dit huwelijk had hij twee zonen, Hermenigild en Reccared, die van hun
moeder een juiste opvatting van het Katholicisme geleerd. hadden. Toen nu Hermenigild trouwde met een katholieke Frankische princes, ging hij na verloop van tijd tot het Katholicisme
over. Wel was een eerste gevolg daarvan verscherping van de
vervolging, ja werd zelfs Hermenigild, die hulp bij de Byzantijnen zocht, terechtgesteld, maar na de dood van Leovigild in
586 ging ook de nieuwe koning Reccared tot de Kerk over, en
zijn yolk met verschillende Ariaanse bisschoppen volgde hem
weldra.
Het is in deze tijd, dat de nieuwe Spaanse natie zich gaat
vormen. Aan de wieg ervan staat de beroemde I sidorus, bisschop van Sevilla, die in een encyclopaedisch werk de schatten
van de oude beschaving en van het oude Christendom voor het
nieuwe yolk optekende, waarvan hij ook de geschiedenis schreef.
Dit nieuwe yolk werd, zoals vroeger reeds werd vermeld,
door de Muzelmannen under de voet gelopen in 711, maar in
de bergen van het Noorden herstellen ze hun kracht, en, het
geloof zuiver bewarend, hebben ze in eeuwenlange strijd daarna
de Moren uit Spanje weten te verdrijven.
Zeer voorspoedig ging het met de kerstening
Bekering der Anvan de Angelsaksen. Deze heidense Germanen
gelsaksen.
waren in de eerste helft der vijfde eeuw na
bet terugtrekken der Romeinse bezetting in 407 naar het tegenwoordige Engeland gekomen. Zij drongen in langdurige strijd
de Britten terug naar het Westen van het land, en stichtten in
de rest hun zevenvoudig Rijk.
I n Engeland vonden deze aankomende GerKeltische Chrismanen een gevestigde Christenheid. Sinds het
tenheid in Engebegin van de derde eeuw was onder de Kelland.
tische bevolking het Christendom gaan door.
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dringen. De Kerk van Brittannie bestond voor een goed deel
uit de oorspronkelijke bewoners van het land, en daarom hield
zij stand, en ging haar ontwikkeling de normale gang, ook
nadat de Romeinen zich uit het land hadden teruggetrokken.
De strijd tegen de Angelsaksen deed onder de Kelten het
Christendom eer voor- dan nadeel, en het is tijdens die strijd,
dat het yolk in zijn geheel bekeerd werd.
Was het Britse Christendom van Romeinse
Haareigenaaroorsprong,
de eigen aard van de Kelten en het
digheid.
isolement van de eilandbewoners waren oorzaak, dat zij de gegevens van het Christendom op andere wijze
verwerkten, dan de Romeinen dat gedaan hadden.
Het sterkste kwam dit wel uit in de kerkelijke organisatie.
Kon deze in het geromaniseerde gedeelte van Europa zich aansluiten bij de provincie-indeling van het Romeinse Rijk, bij de
Keltische Christenen werd zij gebouwd op him sociale organisatie in familieverbanden : de clan. Het klooster, waarvan de
Kelten de Oosterse gebruiken geleerd hadden in de stichtingen
van Zuid-Gallie en van St. Martinus, werd de geestelijke clan.
Maar ontdaan van de engheid van de bloedband door het idee
van het algemene Kindschap Gods, en gericht op de hoge
idealen van het Christelijk leven. We vinden dan ook in de
oude Keltische Kerken niet de uitsluitend-territoriale bisdommen-indeling van de Romeinse Kerken, maar aan het hoofd
van de afzonderlijke kerken staat de bisschop-kloosterabt, die
zijn rechtsmacht uitstrekt tot alle klooster-kerken, die vanuit
zijn moederklooster gesticht zijn, onverschillig, waar zij liggen.
Daarnaast bestonden ook bisdommen met saeculiere geestelij ken.
De voorrang had het bisdom Armagh.
De Britse Apostel van I erland, de H. PatriChristendom in
cius,
die sinds 432 de bekering van zijn stamIerland.
genoten op dat eiland met kracht ter hand
nam, nadat hij in de kloosters van Zuid-Gallie gevormd was,
schoeide hij de organistatie van de I erse Kerk op dezelfde leest.
Ook in I erland begonnen sommige kerkelijke praktijken langzamerhand van die van de Romeinse Kerk of to wijken : het
isolement van de eilandbewoners in de woelige tijd van de vorming der Kerk onder de Germanen was oorzaak, dat de ontwikkeling daar haar eigen gang ging. Zo hielden de Kelten zich
aan de bepaling van de datum voor het Paasfeest, die in 300
reeds in gebruik was, terwijl de Romeinse Kerk in de loop van
de zesde eeuw een betere berekening invoerde. Zo waren er nog
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enige verschillen van ondergeschikte aard o.a. de vorm der
tonsuur, de liturgie bij de bisschopswij ding.
Onder de bezielende leiding van de abt-bislerse missie.
schoppen nam het Christendom in I erland
een hoge vlucht. I n de kloosters met hun strenge praktijken,
die de Kelten zonder de Westerse matiging van de Oosterse
voorbeelden overnamen, werd naast het ascetisme de kerkelijke
wetenschap met ijver en met succes beoefend. En daarnaast
bloeide een apostolische geest, waardoor de monniken, die uit
geest van versterving hun vaderland verlieten, gedreven werden
ter bekering van nieuwe volkeren.
Sinds het einde van de zesde eeuw zien we I erne missionarissen over Europa uittrekken. I n 563 begon de heilige Columbanus
zijn werk onder de Picten in Schotland. Vanuit het klooster,
dat hij op het eilandje Hy of Jona stichtte, werd Schotland met
kloosters overdekt, die evenveel brandpunten waren voor de bekering van het land. Uit Jona kwam ook voort het klooster van
Lindesfarne, een eilandje aan de tegenovergestelde Oostelijke
kust van Noord-Engeland, dat straks zo'n grote invloed op de
bekering van de Angelsaksen zal hebben.
Maar ook tot het vasteland strekte de I erne invloed zich uit.
De heilige Columbanus stichtte in 590 het I erse klooster te
Luxeuil, en sindsdien worden de streken tussen Seine en Rijn
door I erse kloosterling-missionarissen bewerkt voor het Christendom, ja zelfs tot aan de Donau en in I talie vinden we dergelijke stichtingen. Zodat het I erse kloostergebruik lange tijd de
ernstige mededinger werd van het Benedictijnse, en de Terse
invloed op de Germaanse beschaving veelzijdig merkbaar is.
Ook in ons land vinden we I erse missionarissen aan het werk
in de dagen van St. Willibrord, n.l. de H.H. Wiro, Plechelmus
en Otgerus, die zich vestigden te St. Odilienberg.
Wie nu menen mocht, dat de Keltische Christenen ook de
eerste pogingen hebben gedaan, om de nieuwe bewoners van
Engeland, de Angelsaksen, te bekeren, vergist zich. De voortdurende oorlogstoestand, die duurde tot het einde van de zesde
eeuw, maakte de Kelten niet geneigd, om in vriendschappelijke
relatie met de veroveraars te treden, de Angelsaksen niet, om
geloof en cultuur van hun vijanden over te nemen.
De eerste geloofsverkondigers onder de AnRomeinse missie in
gelsaksen
waren Romeinen. Paus Gregorius
Engeland.
de Grote toonde een bijzondere belangstelling
voor dat yolk, sinds hij, nog abt van het Andreasklooster in
T
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Rome— naar men verhaalt —op de slavenmarkt kennis maakte
met enige Angelsaksen, die hem opvielen door hun blanke
huid, hun blauwe ogen en blonde haren. Reeds was hij vertrokken, om hun apostel te zijn, toen een volksoploop paus Pelagius I I noodzaakte, hem terug te roepen. Hij liet, paus geworden, enige Angelsaksische jongelingen uit Gallia naar Rome
komen, om hen daar voor het apostolische werk op te leiden.
Maar een gunstige omstandigheid bracht hem er toe, eerder
in te grijpen. De koning van het machtigste van de Rijkjes der
heptarchie, Aethelbert van Kent, was gehuwd met een Frankische prinses. Dus weer de gunstige invloed van de vrouw bij
de bekering der Germanen ! Dit was voor Gregorius aanleiding
om in 596 de Romeinse monnik Augustinus met een 39 gezellen naar Engeland te zenden. Drie maanden na zijn aankomst
in Engeland doopte Augustinus de koning van Kent met een
grote menigte van zijn onderdanen. Het volgend jaar werd hij
bisschop gewij d, en vestigde zijn zetel in Kantelberg, terwij 1
hij bisschoppen wijdde voor Rochester en Londen. Bij de dood
van Augustinus in 605 was het Christendom onder de Angelsaksen van Zuid-Oost Engeland gevestigd.
Daar staat tegenover, dat er reeds terstond bij
Moeilijkheden
de
aankomst van de Romeinse missionarissen
met de Keltische
moeilij kheden onstaan waren met de nog beKerken.
staande Keltische Christengemeenten, die naij verig aan Naar eigen gebruiken vasthielden. De strijd daarover werd eerst na anderhalve eeuw bijgelegd. I ntussen breidde
het Christendom in de eerste helft van de zevende eeuw door
het werk van de Romeinse missionarissen zich uit over alle
Rijken van Brittannie behalve Mercie en Bernicie, er waren in
de voornaamste plaatsen bisschopszetels gevestigd, ofschoon de
kerstening nog maar oppervlakkig was. De voltooiIng van. het
werk zou geschieden door de Kelten.
In de dertiger jaren had in Northumbria een
Terse missie in
worsteling
plaats tussen de heidense en de
Engeland.
christelijke Angelsaksen, waarin de Britten
stonden aan de zij de der heidenen. Ten slotte was door Oswald
van Bernicie de overwinning behaald. Deze was in het I erse
klooster van Jona tot het Christendom bekeerd, en vroeg in
635 aan die monniken missionarissen voor zijn yolk. Hij kreeg
St. Aidan, die het klooster van Lindesfarne stichtte. Van
daar uit werden in de verschillende Rijken nieuwe kloosters
gesticht, die centra van het bekeringswerk werden, en die
5

weldra hun invloed uitstrekten tot de zuidelijke Rijken.
Met deze dubbele actie ter bekering van de Angelsaksen
kwam de strijd over de Keltische gebruiken in de boezem van
de Angelsaksische Kerk. Maar hier werd hij spoedig opgelost :
op een conferentie te Whitby in 664 werden de Romeinse gebruiken door alien aanvaard, zodat in het vervolg de I erse monniken van Lindesfarne hun heilzame invloed ongehinderd in
heel Engeland konden uitoefenen.
Kort daarop kreeg de Engelse Kerk haar definitieve organisatie en eenheid door het werk van de, in 668 uit Rome gezonden, van oorsprong Griekse monnik, bisschop Theodorus,
wiens gezel Benedictus Biscop, Angelsaks van geboorte, de
Westerse wetenschap overbracht naar het grote eiland.
Van die tijd of staat het Christendom in
Vru c hten der
Engeland in voile bloei. Natuurlijk zijn er
bekering.
nog heel wat overblijfselen van het oude
heidendom te overwinnen. Ook hier heeft het Christendom bij
lange niet het leven van alle individuen doordrongen, maar de
gelukkige samenvoeging van Keltische en Romeinse invloeden
doet godsvrucht en wetenschap en zielenijver naar alle kanten
zich tonen in de kloosters, die dan toch hun leden moesten
trekken uit het yolk.
Een wonder van wetenschap werd de Angelsaks, de H. Beda,
opgevoed en levend in het Benedictijner klooster te WearmouthJarrow. Zijn werken omvatten, zoals die van I sidorus van Sevilla, alle takken van toenmalige wetenschap ; hij is daarenboven de geschiedschrijver van zijn yolk. Beda levert het bewijs,
hoe hoog de cultuur onder de besten van de Angelsaksen reeds
was opgevoerd.
Naast dat hoog-opgevoerde cultuurleven toont zich de zielenijver in het uitzenden van missionarissen. Nog geen eeuw, nadat
St. Augustinus in Engeland gekomen was, vertrekt vandaar
in 690 St. Willibrord, om onze voorvaderen het Evangelie te
verkondigen. Weldra volgt St. Bonifatius, die het geloof in
het Rijk der Franken veilig stelde, en Alcuinus, die de KeltischAngelsaksische cultuur naar het vasteland overbrengt.
De zending van Romeinse geloof sverkondiBetekenis van de
vreemde missionagers naar Engeland door paus Gregorius en
rissen.
de arbeid van de Angelsaksische missionarissen op het vasteland heeft grote betekenis gehad voor de eenheid der Kerk. Bij de Germanen, die het Christendom met de
Ariaanse dwaling hadden aangenomen, is de Kerkelijke geI 52

meenschap beperkt tot de eigen stam, we zouden anachronistisch
kunnen spreken van „nationale" kerken, die zich vormen. En bij
die stammen, die het katholieke Christendom ornhelzen, dreigt
hetzelfde gevaar : bij de Westgoten in Spanje, en straks bij de
Franken is de invloed van de vorst op de kerkelijke zaken overwegend. De ene Kerk van Christus loopt gevaar van to worden
opgelost in een aantal stamkerken. Door de komst van de Romeinse missionarissen naar Engeland ontstaat daar een „ultramontaanse beweging" ; de Kelten namen het Romeinse kerkgebruik over. Straks gaan deze ultramontanen naar het wasteland, ze brengen de nauwe verbinding van de Frankische en
andere Germaanse kerken met het centrum der eenheid, Rome,
tot stand. Toen Willibrord in overleg met Pepijn naar Rome
ging, was er in tientallen jaren geen verkeer geweest tussen het
Frankische hof en de Paus ; Bonifatius maakt de kerken van
Germanje aan Rome vast, Alcuinus is de „minister van onderwijs" bij Karel de Grote. Zo wordt de grondslag gelegd voor
het grote middeleeuwse ideaal, de christengemeenschap der
volkeren, die steunt op de beide grootmachten : Keizer en PauF
of Paus en Keizer.
Het yolk van Gods Voorzienigheid is de stam
Franken.
der Franken. Zij, Germanen, leefden sinds
eeuwen in het Romeinse Rijk, tussen Rijn en Maas en in Belgie.
Toch waren ze volop barbaren gebleven. De stormen van de
volksverhuizing lieten ze over zich heengaan. Verbetering kwam
daar, toen hun koning Clovis, gehuwd met de katholieke Bourgondische prinses Clotilde, naar aanleiding van zijn overwinning op de Allemannen in 496 bij Tolbiac behaald, zich liet
dopen. Hem volgde een zeer groot gedeelte van zijn yolk, zodat
we van toen of de Franken een katholiek yolk kunnen noemen.
Ze zijn overgegaan tot het katholieke Christendom. Daardoor
vonden ze aansluiting bij de bestaande Kerk in Gallie, en is de
vermenging met de Gallo-Romeinen mogelijk. De Arianen
bleven alleen staan.
Merk echter op, dat die bekering in massa en plotseling gebeurde : had de oude Kerk (en de tegenwoordige) de individuen eerst in het christelijk leven ingeleid en hun bekering
bekroond door het doopsel, hier staat de Doop aan het begin van
de bekering van een heel yolk, dat in denkwijze en zeden nog
gekerstend moet worden. Hoeveel moeite dat kostte, en hoe dat
eerst twee eeuwen later gebeurde door Karel de Grote, moeten
we thans nagaan, nadat we eerst gesproken hebben over het
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ontstaan van de pauselijke Staat onder de invloed der Germaanse invasie.
2.

De pauselijke Staat.

Vroeger zagen we, hoe rinds het jaar 400 Italie telkens opnieuw overstroomd werd door Germaanse volksstammen, en uit
de geschiedenis van paus Leo I bleek, hoe de pausen bij het
ineenstorten van het Rijk optraden als bePausen, be
schermers van de bedreigde beschaving : de
schermers der
Kerk hield stand te midden der bouwvallen,
beschaving.
zij is een organisatie, waarin de bevolking
zich sterk voelt, omdat de veroveraar er rekening mee te houden beef t.
Van 493 526 is Theoderik, de koning der Oost-Goten, heer
en meester in I talie. Hij was een man van grote talenten, die
zich de grotere beschaving der overwonnenen wist ten nutte te
maken. Verschillende Romeinen van grote naam : Cassiodorus,
Boethius had hij in zijn dienst, en door zijn gematigd optreden
kon getuigd worden : „De roem der Goten is het, dat zij de
geordende rechtshandel in stand gehouden hebben". Maar
Theoderik en zijn yolk waren behalve Germanen ook Arianen,
en daardoor blijven de beide volkeren zonder vermenging naast
elkaar leven. Op het eind van zijn regering kwam het zelfs tot
een geweldige botsing met de macht der Kerk : paus Joannes I
stierf in gevangenschap. Boethius werd onthoofd, nadat hij in
de gevangenis zijn beroemd werkje „over de troost der Wijsbegeerte"geschreven had. De Kerk in I talie had veel geleden,
maar ook na de dood van Theoderik zette zij haar tradities onverzwakt voort : zij had voorlopig niet te kampen met de gisting, die de massa-intrede van Germanen zou veroorzaakt
hebben ; zij zal haar kracht nodig hebben in de nieuwe periode,
die voor I talie aanbreekt.
I n 536 werd Rome door de veldheer Belisarius voor het
Oosters-Romeinse Rijk hernomen. Al heel spoedig moesten de
pausen ondervinden, dat Byzantium met hen
Bemoeiingen van
hetzelfde spel wilde drijven als met de paByzantium met
triarchen van de eigen stad. I n die tijd deed
Rom. Kerk.
de gemalin van keizer Justinianus, Theodora,
een laatste poging om het monophysitisme tot heerschappij te
brengen. Daarvoor trachtte ze ook paus Silverius, die in 536
nog onder de invloed der Oost-Goten gekozen was, te winnen,
-

-
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en toen dit mislukte, werd deze paus door Belisarius, die zich
slechts node voor dit werk leende, eenvoudig afgezet, en onder
zijn druk een nieuwe paus gekozen, Vigilius, die te Constantinopel de gunst van de keizerin gewonnen had. Silverius stierf
in een ellendige ballingschap, en daarna werd Vigilius erkend.
Maar ook hem ging het niet beter : hij stelde de keizerin teleur
in haar verwachtingen, dat hij het monophysitisme zou bevorderen, en toen in het vervolg van de strijd over die ketterij een
nieuw geschilpunt in het Oosten ontstond over de veroordeling
van zekere boeken, werd Vigilius 22 November 545 uit Rome
opgelicht, en naar Constantinopel gebracht. Tien jaar werd
deze paus daar gehouden in de macht van de keizer : in geloofszaken was hij onwankelbaar, maar hij bezweek na een tegenstand van acht jaar in de kwestie van de veroordeling der
werken.
I ntussen worstelden in I talie de Byzantijnen en Oost-Goten
om het bezit van Rome, welke stad herhaaldelijk van beer wisselde, en al de ellende van de voortdurende oorlog en herhaalde
belegering ondervond. In
I 553 worden de Oost-Goten voor goed
verslagen, maar kort na de dood van Justinianus, n.l. in 568,
vallen de Longobarden, die de optocht der
Longobarden.
volksverhuizers in I take besluiten, in het geteisterde land. Constantinopel, ofschoon door de pausen herhaaldelij k gevraagd, was niet in staat, om hulp te verlenen;
het land lag voor de nieuwe aanvallers bloot : heel Noord-I talie
werd door hen veroverd, en de steden, die stand hielden, hadden dit te danken aan haar eigen kracht en de verdeeldheid en
onervarenheid der Longobarden. Toch drongen dezen hoe Langer hoe verder door, het platteland werd verwoest, zelfs in de
voornaamste families van Rome werd armoe geleden, de omgeving dier stad, vroeger de heerlijkheid van Rome waardig,
werd in deze tijd de wildernis, die ze eeuwen lang gebleven is.
I n deze ornstandigheden werd door paus
Gregorius de
Gregorius
de Grote (59a---6o4) de morele
Grote.
grondslag gelegd voor de pauselijke wereldlij ke heerschappij. U it aanzienlij k Romeins geslacht geboren
omstreeks 540, was Gregorius op dertigjarige leeftijd stadsprefect te Rome. Na de dood van zijn vader stichtte hij van zijn
erfdeel zes kloosters op Sicilie, en het ouderlijk paleis veranderde hij in een klooster waarschijnlijk volgens Benedictus'
regel, waarin hij zelf in 575 monnik werd. Dan stelde Pelagius
I I hem aan tot diaken der Romeinse kerk, en later tot gezant
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te Constantinopel. I n 585 keerde hij naar Rome terug en werd
abt in het klooster van St. Andreas in zijn ouderlijk huis. Na
de dood van deze paus werd Gregorius eenstemmig tot diens
opvolger gekozen.
Ontzaglijk is de werkzaamheid, die Gregorius
Zijn werkzaamheid.
I ontwikkelde : hij handhaafde zijn primatiale
rechten tegenover de patriarch van Constantinopel, stond in
geregeld verkeer met de kerken van Antiochie en Alexandria ;
— in Spanje, waar de West-Gotische koning Reccared juist uit
het Arianisme tot de Kerk gekomen was, deed hij zijn invloed
gelden tot verbetering van het kerkelijk leven ; — de bekering
der Longobarden bereidde hij voor door zijn betrekkingen tot
de katholieke Beierse prinses Theodelinde, die na de dood van
haar gemaal koningin der Longobarden bleef en haar nieuwe
echtgenoot, Agilulf, tot verdraagzaamheid ten opzichte van
de Katholieken wist te bewegen ; naar Engeland zond hij de
abt van het Andreas-klooster, St. Augustinus ; — op de eilanden
Sicilia, Sardinia, Corsica bestreed hij het herlevende heidendom. Van het meeste belang in de gevolgen is de relatie van
Gregorius tot Gallia ; niet alleen onderrichtte hij daar bisschop
Serenus van Marseille, die zich tegen de beeldenverering verzette, maar hij onderhield sinds 595 drukke betrekkingen met
het katholieke, ofschoon lang niet voorbeeldige, Frankische hof.
Wel slaagde hij er niet in, om de toestanden in de Frankische
landskerken te verbeteren, maar voorzag de scherpziende paus,
dat de Apostolische Stoel in geval van nood bij die krachtigoplevende Germanenstam de hulp en bescherming zou vinden,
die hij bij de trouweloze Byzantijn vergeefs zocht ?
Bij die wereld-omvattende bemoefingen was de zorg van paus
Gregorius niet minder gericht op zijn onmiddellijke omgeving.
De nood in Rome klom steeds hoger. De paus
1\To®d in Rome.
schrij ft aan keizer Mauritius, dat de stad z6zeer van hulp beroofd is, dat zelfs Romeinse burgers met ketenen om de hals naar het Frankenland als slaven worden weggevoerd ; watersnood en pest verergeren de toestand. In deze
omstandigheden is het de paus, die zijn invloed bij Theodelinde
poogt te gebruiken, om vrede voor de Romeinen te verkrij gen.
Aanvankelijk deed hij dit tegen de zin van Byzantium, maar
vanaf 597 zijn het formeel de Byzantijnse exarchen, die de verdragen van wapenstilstand sluiten — in 603 een voor twee jaar.
Maar intussen had hij de nood gelenigd door rijke korenzendingen uit Sicilia te laten komen. Op dat eiland en elders bezat
I 56

de Kerk van Rome toen uitgestrekte landerijen, waarvan het
totaal geschat werd op vijf en tachtig vierkante mijlen. Dit
bezit stelde de pausen in staat, om in Rome en elders op te
treden als groot-weldoeners, en zo werden zij
Pausen,root-wellangzamerhand beschouwd als de natuurlijke
doeners.g
hoof den van het vervallende en door Byzantium aan zijn lot overgelaten Rome.
Onder de opvolgers van Gregorius werd de band met Constantinopel hoe langer hoe losser. Wel bleven de Byzantijnen
in I talie belastingen eisen, maar van de andere kant was het
hun door de moeilijkheden der Arabische verovering onmogelijk, om aan dat deel van hun Rijk de nodige bescherming te
verlenen, terwiji ze daarenboven voortdurend de pausen lastig
vielen met hun caesaro-papistische eisen. Dit ondervond paus
Martinus I (649-653). I n 648 had keizer Constans I I gedecreteerd, dat men over de kwestie van de dubbele wil in Christus
zwijgen moest. Paus Martinus echter achtte het zijn plicht te
spreken, en werd daarom in 653 uit Rome opgelicht, naar Constantinopel gebracht, daar smadelijk behandeld, om dan in
ballingschap te sterven.
Terwijl de Longobarden Rome hoe langer hoe
De Longobarden
meer benauwden, en paus Joannes VI (701—
bedrei gen Rome.
705) de vrede en de gevangenen met kerkelijk
goed moest kopen, paus Sisinnius (708) de muren der stad be-.
gon te herstellen, ontstonden met Constantinopel nieuwe moeilijkheden door de beeldenstrijd en het willekeurig optreden in
kerkelij ke zaken van keizer Leo I I I de I saurier (717-741).
Toen begonnen de pausen, door Byzantium
De Pausen door
aan
hun lot overgelaten, steun te zoeken bij de
Byzantium aan bun
Franken.
Reeds in de dagen van Karel Marlot overgelaten.
tel werden vergeefse pogingen in die richting
gedaan, maar toen in 752 Pepijn koning geworden was, hadden
zij succes.
Onder het pontificaat van Stefanus I I (752-757) veroverde
de Longobarden-koning, Aistulf, Ravenna, en bedreigde Rome.
Dringend verzocht de paus de keizer, om het reeds zo lang beloofde hulpleger naar Italie te zenden, maar Constantijn V
Copronymus had het te druk met de oorlog tegen Arabieren en
Bulgaren en met de beeldenstrijd, die zijn hoogtepunt naderde
(753 het iconoclasten-concilie te Constantinopel), dan dat hij
aan dit verzoek kon voldoen : hij liet zijn onderdanen zonder bescherming, en scheen dus of stand te doen van zijn heerschappij
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in het Westen als een rijpe vrucht viel de heerschappij over
Rome en omgeving de paus in de hand.
Deze zocht toen hulp bij Pepijn de Korte, die
Hulp gezocht bij
hij
in zijn land bezocht — het was de eerste
Franken.
maal, dat een paus de Alpen overtrok —; te
Ponthion werd hij 6 Januari 754 door Pepijn met grote eerbied
ontvangen, en verkreeg de beedigde belofte, dat Pepijn voor de
verdediging en het recht van de Kerk van Rome zou zorg dragen.
Enige maanden later, terwij 1 de paus nog in het Frankenland
was, besloot een rijksdag te Quiersy, dat aan de paus daadwerkelijke hulp zou verleend worden, om zijn bezit van Rome te
handhaven en de door Longobarden ontnomen pauselijke bezittingen aan de H. Stoel terug te geven. Zo had dus Stefanus I I
met een buitenlandse mogendheid onderhanDefinitieve break
deld, en zich feitelijk geplaatst buiten de eenmet Byzantium.
heid van het Romeinse Rijk, alsof hij onafhankelijk heer van Rome was. Aan Pepijn gaf hij de titel van
„patricus Romanorum", die vroeger gevoerd werd door de Byzantij nse exarch te Ravenna. In theorie erkenden de pausen nog
de opperhoogheid van Byzantium, maar in 781, bij gelegenheid
van het tweede bezoek van Karel de Grote aan Rome, deed Byzantium van zijn rechten of stand.
I nderdaad trok hetzelfde jaar een Frankisch
Pepijn overwint de
leger over de Alpen, en na verschillende verLangobarden.
wikkelingen werd Aistulf in 756 voor de
Vrede v. Pavia.
tweede maal gedwongen, om in zijn hoof dstad Pavia vrede te sluiten. Bij die vrede kreeg Pepijn het
vroeger door Aistulf op de Byzantij nen veroverde bezit in midden-I talie in handen. Wel vroegen gezanten van de keizer,
onder aanbieding van een geldsom, dat Pepijn het gebied aan
Byzantium zou restitueren, maar deze wees dat verzoek beslist
of met de bemerking, dat hij niet ten gunste van mensen de
oorlog tegen de Longobarden begonnen was, maar uit liefde
tot de H. Petrus, en om vergeving voor zijn zonden te erlangen.
Hij schonk dan ook Ravenna, en de aan het
Schenking aan
gebied
van die stad aansluitende strook, die
pauselijke Steel.
Pentapolis heet, aan de paus tot eeuwig bezit.
Voorname inwoners van Ravenna en andere steden kwamen
naar Rome, legden de sleutels dier 21 steden op het graf van
St. Petrus neer als eeuwig bezit van de Apostelvorst en diens
opvolger, de paus.
Zo was het pauselijk gebied door de omstandigheden onaf158

hankelijk geworden, door schenkingen vergroot. Nieuwe uitbreiding kreeg het door de veroveringen op
Uitbreiding v. het
de Longobarden, die Karel de Grote maakte,
pauselijk gebied.
zodat tegen het jaar Soo het zich uitstrekt
langs de beide kusten van midden-I talie, welke twee gedeelten
door een vrij smalle strook verbonden zijn.
§ 3. Karel de Grote.
Karel de Grote is de man, die de kerstening van NoordEuropa met kracht heeft ter hand genomen en die tenminste in
zoverre succes had met zijn werk, dat na zijn tijd het christendom voor goed geworteld en gevestigd is, al bleef er ook nog
veel te doen. Hij leefde van 742-814 en regeerde sinds 768.
Vroeger merkten we reeds op, dat met het doG odsdienstige toepen
van de Franken hun bekering volstrekt
stand der Franken.
nog niet voltooid was. Daarom moeten we,
ten einde de betekenis van Karel goed te begrijpen, eerst eens
zien, hoever yolk en vorst der Franken nog afbleven van het
ideaal van christelijk leven en hoe het grote werk van Karel
door anderen werd voorbereid. Was reeds koning Clovis' leven
alles behalve doordrongen van een christelijke levenspraktijk,
onder zijn yolk vinden we er, die van het christendom blijkbaar
nog geen begrip hadden. Verhaald wordt van een man, die naar
de kerk kwam, om zich te laten dopen : men deed het, maar de
priester op die plaats gaf hem geen wit kleed, wat ten hoogste
de verontwaardiging van die neofiet opwekte, want, zeide hij,
van de andere priesters, door wie hij zich liet dopen, kreeg hij
steeds een nieuw wit kleed ten geschenke ! Na de dood van
Clovis in 51 1 waren de oorlogen en voortdurende twisten tussen
zijn zonen en erfgenamen allerminst bevorderlijk voor de doorwerking van het Christendom. Het ergste maakten het wel de
beide koninginnen Brunehilde en Fredegonde, die van 573—
613 het Rijk in beroering hielden en van wier hoven gezegd
wordt, dat ze waren „un coupe-gorge et un lupanar a la foil".
Gregorius van Tours had reeds getuigd : „Er was in die tijd
(d.w.z. de tweede helft van de zesde eeuw) in de kerken groter
ramp dan in de tijd van de vervolging van Diocletianus".
Toch was de zuurdesem van het christendom ook in die
donkere eeuwen niet werkeloos en was er ook toen meer licht
dan schaduw. De Kerk, die van het yolk der Franken zulk een
grote steun zou ondervinden, hield stand in die eeuwen van
159

bloedige maar wijkende barbaarsheid. We kunnen verschillende
omstandigheden opnoemen, waarvan de Voorzienigheid zich bediende, om onder dat yolk, waarvan straks gezegd kan worden :
„Gesta Dei per Francos", het godsdienstig
Godsdienstig leven
leven
te bewaren. Op de eerste plaats komt
toch bewaard.
bier in aanmerking het coelibaat der geestelij ken, dat enige generaties lang de barbaren heeft afgeschrikt,
om zich in de rijen van de clerus te dringen ; toen later die barbaren toch daar binnendrongen, en hun ondeugden meebrachten
in de Kerk, kende deze reeds andere middelen, om de heiligheid
onder haar clerus niet te doen verdwij nen : de kloosters met hun
scholen. Al spoedig beginnen de Frankische vorsten zich te bemoeien met de aanstelling der bisschoppen, waarbij zij zich dan
lieten leiden door politieke overwegingen, en op de waardigheid
der candidaten weinig letten. Dit had natuurlijk ook zijn werking op de lagere geestelijkheid en op de zeden van het yolk.
Gelukkig stond in de zesde eeuw de pauselijke autoriteit in het
land der Franken nogal hoog aangeschreven. We zien de pausen dan ook herhaaldelijk ingrijpen tegen machtsmisbruik van
de vorsten of om de reinheid van zeden en de ongereptheid van
het geloof in te scherpen. Zelfs in de donkerste dag van Brunehilde en Fredegonde vinden we Gregorius de Grote in drukke
briefwisseling met die vorstinnen, om ten minste te waken over
de zuiverheid der leer. Ten derde weten we, dat de bisschoppen
van het land der Franken lang de goede geest hebben levendig
gehouden door het trouw samenkomen in concilies tot het einde
der 7e eeuw toe. I n de zevende eeuw begon in de Gallische kloosters de regel van St. Benedictus invloed te krij gen, die daar de
goede geest bevestigde en de kloosters, nog meer dan vroeger,
maakte tot de eigenlijke seminaries van die tijd. Dit kwam te
beter te pas, omdat juist in de zevende eeuw de vorige oorzaken
meer en meer ophielden te werken.
Toch moeten we ons geen al te zwarte vom Strijd tussen
christendom en
stelling maken, alsof er in die eeuwen niets
heidense bar
goeds gevonden werd : het zijn de eeuwen van
baarsheid.
strijd tussen christendom en heidense barbaarsheid. De laatste wijkt al meer en meer, maar hoe helderder
de zon van het christendom begint te stralen, des te donkerder
zijn de schaduwen van het heidendom. We vinden in diezelfde
eeuwen aan het begin van het geslacht der Carolingers een hele
familie van heiligen : verschijnsel, dat zich ook in de geschiedenis van andere zich bekerende Germaanse volkeren voordoet : de
-
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grootste heiligheid naast het diepste bederf. 't Is maar de vraag,
of de individuen de geest van Christus op zich laten inwerken.
Is het nu wel anders?
Wie de grote verbetering in het Frankenland hebben aangebracht zijn St. Bonifatius en het geslacht der Carolingers, dat
zijn waardigste en grootste vertegenwoordiger had in Karel
de Grote.
St. Bonifatius, 675 in Engeland geboren en
H. B onif atius.
Benedictijner-monnik, kwam in 716 naar het
vasteland. Na een mislukte poging om in de omstreken van
Utrecht werkzaam te zijn, keerde hij naar Engeland terug,
kwam in 718 weer naar het vasteland en kreeg van paus Gregorius II de zending, om in heel Duitsland het Evangelic te
verkondigen. Hij heeft toen in Duitsland heidenen bekeerd,
christenen in het geloof bevestigd, kerken gesticht, kloosters
gebouwd — in 742 begon Pepijn ook in Gallic naar het voorbeeld van Bonifatius de verwarde kerkelijke toestanden te regelen. Sinds 747 houdt Bonifatius verschillende concilies, wier
heilzame bepalingen het begin waren van de kerkelijke opleving.
Maar aan die kerkelijke opleving was een politieke vooraf
gegaan. Het geslacht van Clovis, de Merowigs, was uitgeleefd.
Sinds 613 zien we daarentegen opkomen het
De Carolingers.
geslacht der Carolingers, die als hofmeiers
feitelijk het bestuur voeren, en dat met krachtige hand. Zij verdedigen het Frankenrijk in het Noorden tegen de Friezen, waar
ze Willibrord bijstaan in zijn bekeringswerk, in het Zuiden
tegen de Mohammedanen, die Spanje reeds veroverd hadden,
maar in 732 door Karel Martel bij Poitiers verpletterd worden.
Het zijn de beide zonen van deze Karel Martel, die in 741 hun
vader opvolgden, n.l. Karloman in Austrasie en Pepijn de Korte
in Neustrie, die ter verbetering van de kerkelijke toestand de
hulp van St. Bonifatius inriepen. Toen na de dood van Karloman
Pepijn alleen hofmeier geworden was, vroeg hij aan paus Zacharias : „over de koningen in het Frankenland, die niet hebben
de koninklijke macht; of dat goed is of niet", waarop de paus
antwoordde : „dat het beter is, dat degene Koning genoemd
wordt, die de macht heeft, dan diegene, die zonder koninklijke
macht is, opdat de orde niet verstoord worde ; door zijn apositolisch gezag beveelt hij dat Pepijn koning worde". De laatste
Merowig werd nu als koning afgezet, en Pepijn op het schild
geheven. Deze Pepijn heeft aan de paus een gedeelte van de
kerkelijke staat geschonken. De Frankische kerk had door het
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werk van Bonifatius het karakter van „landskerk" verloren, en
is geworden een deel van de universele Kerk.
Hij stierf in 768, nalatende twee zonen, Karel
768el
K
ar d e G rote
en
Karloman, die het Rijk onder elkaar ver—814.
deelden. In 771 stierf Karloman en Karel was
alleenheerser. Hij was 2 April 742 te Aken (of te Herstal ?)
geboren en stond dus in de kracht van zijn mannelijke leeftijd.
In het begin van zijn regering had Karel moeilijkheden met de
Longobarden, die Noord-I talie bewoonden en bet hem en paus
Adrianus I (772-795) lastig maakten. Hij overwon hen en
vergrootte het pauselijke gebied, terwijl hij zelf zich de ijzeren
kroon van Lombardije verwierf. De verstandhouding tussen
Karel en paus Adriaan bleef goed, ook met diens opvolger
Leo III (795-816). Deze paus Leo werd in 799 door de opstandige Romeinen uit zijn stad verdreven. Karel kwam weer
naar Italie, onderwierp de Romeinen, en in December Boo was
Leo in zijn stad hersteld. Op Kerstmis 800 waren Leo en Karel
met een grote menigte Romeinen en Franken in de St. Pieterskerk (gebouwd door Constantijn, de tegenwoordige is van latere
tijd), die toen nog buiten de stadsmuren lag. Toen zette Leo
Karel de keizerskroon op, terwijl het yolk riep : „Carol° Piissimo Augusto, a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, vita
et victoria", „en door alien werd hij aangesteld tot keizer der
Romeinen".
Karel de. Grote verdiende die waardigheid,
Groot als beschavar.
omdat hijtelijk
fei heer der wereld was, hij
verdiende ze veel meer als Beschaver van zijn rijk.
De nauwe verbinding tussen Kerk en wereldlijke macht was
voor Karel de gunstige voorwaarde, waaronder hij zijn beschavingswerk kon verrichten. De Kerk legde een band tussen de
verschillende volkeren van zijn Rijk — zij had uit het oude
Romeinse Rijk elementen van beschaving bewaard, zij had
de bovennatuurlijke beschavingsmiddelen : de machtige geest
van Karel wilt zich van een en ander te bedienen, om zijn volkeren vooruit te brengen. Vandaar dan ook dat hij, waar hij kon,
de Kerk begunstigde, zorgde, dat de H. Stoel door al zijn onderdanen geeerd werd, gaarne naar de raad van paus en bisschoppen luisterde, gewichtige ambten aan prelaten opdroeg,
hun goederen schonk en leende.
De gemeenschappelijke wetgeving voor alle
C
delen van het Rijk, zoals die is neergelegd in
de Capitularien, sluit nauw aan bij de kerkelijke canones, en
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stuurt aan op een innige samenwerking tussen bisschoppen en
graven. Soms maakte hij capitularien, die hij daarna aan de
bisschoppen voorlegde, om er synodaal over te beraadslagen en
ze te bevestigen; soms liet hij hen eerst beraadslagen en vatte
hun conclusies dan samen in een capitulare.
De burgerlijke wetgeving heeft Karel voorBurgerlijke wetgeuitgebracht.
Hij dorst bij v. bepalen : Moorden
ving.
mogen in het land noch uit wraakzucht, noch
uit hebzucht, noch uit roofzucht plaats grijpen, en geen mens
worde gedood dan langs wettelijke weg. Wie in de Germaanse
samenleving zulk een princiep zou stellen, moest zorgen voor
geregelde rechtstoestanden. En dat heeft Karel gedaan.
Het stelsel van de feodaliteit heeft Karel niet
Centralisatie v. het
afgeschaft
; dat kon hij eenvoudig niet. Er
bestuur.
waren een menigte heren, „seniores, seigneurs",
die, machtig door grondbezit, ook politieke rechten verkregen
hadden over anderen, en die als het ware stonden tussen de vorst
en het yolk. Karel accepteert die toestand en sanctioneert hem ;
hij omschrij ft de rechten der seniores, maar maakt tevens, dat
die niet overschreden worden : en door bescherming van het klein
allodiaal bezit zorgt hij, dat het instituut zich niet uitbreidt.
Hierdoor en door het geven van leengoederen, waarvoor hij stipte
voldoening van de leenplichten eist, bindt hij de seniores aan
zich. Maar hij beperkt hun macht door over hun hoofden heen
van al zijn onderdanen persoonlijk de eed van trouw te vorderen.
Door het gehele Rijk in Gouwen te verdelen, waarin de door
hem aangestelde graaf voor justitie en politie, voor financien
en militie zorgde, werkte hij de centralisatie in de hand, en omdat die graven gewoonlijk wel de seniores zullen geweest zijn,
laat hij hun ambtsvoering bewaken door van hem totaal afhankelijke missi dominici, gewoonlijk een geestelijke, die
meestal bisschop was, en een wereldlijke grote, die viermaal 's
jaars alle gouwen van hun district moesten bezoeken. De tweemaal 's jaars gehouden Rijksdag, verdeeld, in twee kamers voor
geestelij ke en wereldlijke zaken, terwij 1 ze samen de gemengde
zaken behandelden, werkte niet minder centraliserend.
Over de werkingswijze van de missi dominici licht het vol.gende voorbeeld ons in : I n de pas bij het Rij k gevoegde provincie van I strie komen als missi dominici twee onbekende graven
en een priester, tweede-rangsmensen, maar die sterk staan, omdat ze Karel achter zich hebben. Zij beroepen een grote vergadering en stellen een enquete in naar de ambtsvoering van de
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geestelijke en wereldlijke autoriteiten. De patriarch van Grado
met bisschoppen en graven moeten er persoonlij k verschij nen.
Als getuigen worden twee en zeventig I striers opgeroepen en
onder ede verhoord. Tegen de patriarch en de bisschoppen brengen ze als beschuldiging in, dat die voor de rechten van hun
onderdanen geen eerbied tonen ; in plaats van hun yolk te beschermen, wentelen ze hun verplichtingen tegenover de fiscus
op dat yolk af. Tegen graaf Joannes regent het beschuldigingen :
hij berooft hen van hun goed, overlaadt hen met herendiensten,
dwingt hen bij te dragen tot geschenken, die hij op eigen naam
aan de keizer zendt, geeft hun land aan slaven, en, wanneer zij
het hart hebben, zich te beklagen, dan bedreigt hij hen met de
dood. „Wanneer keizer Karel", zeggen zij, „ons te hulp komt,
zullen wij aan die rampen ontsnappen, zo niet, dan is de dood
beter voor ons dan het leven". Daarna kan graaf Jan zich verdedigen. Hij erkent het gegronde der meeste grieven, hij belooft
er aan tegemoet te komen — maar met beloften zijn de missi
niet tevreden ; hij moet waarborgen geven en wordt bedreigd
met zware tuchtiging als hij weer aanleiding tot zulke klachten
geeft. Op hun beurt moeten de patriarch en de bisschoppen voldoening aan de I striers beloven. Als de zaken zo geregeld zijn,
wordt er, staande de vergadering, een akte opgemaakt en door
alle belanghebbenden getekend, waarin de verplichtingen, die
de delinquenten op zich genomen hebben, vermeld staan. De
missi kunnen naar huis gaan met de prettige overtuiging, dat
hun refs niet nutteloos geweest is.
Men merke echter op, dat de grenzen tussen kerkelijke en
wereldlijke macht hier totaal zoek zijn. Voorlopig heeft dit geen
grote schade gedaan, maar wat bij Karel om de omstandigheden
geduld kon worden, werd onder zijn opvolgers regeringssysteem,
en dan zal het trekken van die grenzen veel strijd en moeilijkheid veroorzaken.
Bij alle centralisatie wist Karel toch rekening
Eigenaardigheden
te
houden met de eigenaardigheden der vervolksstammen beschillende volksstammen. Zijn levensbeschrijhouden.
ver Einhard schijnt dit wel als zijn voornaamste legislatieve arbeid te beschouwen, wat hij aldus aangeeft :
„Van al de naties, die onder zijn bestuur stonden, liet hij de ongeschreven rechtspraktij ken omschrij yen en optekenen".
Waar zo geregelde. toestanden waren, daar
Geestescultuur.
was de bodem geschikt voor geestescultuur.
Tot nu toe had die bij de Franken laag gestaan, maar bij de
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omwonende volkeren waren schatten verzameld, die de Franken
nu naar zich toehalen en exploiteren. De wijsheid van de GrieksRomeinse wereld, gelouterd door het christendom, was in encyclopaedische werken neergelegd, en zo voor het nageslacht gemakkelijk toegankelijk gemaakt ; in I talie door de Oostgotische
minister Cassiodorus 583) en zijn vriend Boethius, in Spanje door de bisschop der West-Goten I sidorus van Sevilla (t 636),
in Engeland door de monnik Beda (t 735). Door hun werken
en dat van hun leerlingen stond de geestesbeschaving in die
landen veel hoger dan bij de Franken.
Het streven van Karel is nu erop gericht, om uit de omliggende landen de geleerden naar zijn Rijk te trekken, met hun
hulp scholen te organiseren, en zo het peil, speciaal van de
geestelijken, hoger op te voeren. De meest beroemde van die
mannen is Flaccus Alcuinus, redenaar, dichter, philosoof, theoloog, historicus, die sinds 793 geregeld aan Karels hof verkeerde, waar hij aan het hoofd stond van de hofacademie, en
tevens de leiding had van de school in het klooster St. Martin
te Tours. Hij was afkomstig uit Engeland, en zijn meest beroemde leerling is Hrabanus Maurus, die op zijn beurt de beroemde kloosterschool van Fulda stichtte en in 856 stierf als
aartsbisschop van Mainz. In ijver voor wetenschappelijke ontwikkeling gaf Karel zelf het voorbeeld : in de hofschool, waar
zijn kinderen werden opgevoed, nam hij in persoon aan de oefeningen deel, hij stelde vragen, die schriftelijk beantwoord moesten worden, ja, hij liet zich door Petrus van Pisa en Paulus
Warnefried (diaconus), die hij uit Italie ontboden had, onderwijzen in de grammatica en het Grieks. Gaarne liet hij zich
voorlezeti uit het beroemde werk van St. Augustinus „De Civitate Dei", waarvan hij de beginselen tot leidraad poogde te
nemen voor zijn bestuur. Toch zullen de hovelingen wel eens
gelachen hebben om wat Einhard vertelt : „Hij poogde ook te
schrijven, en de tafeltjes en boekjes daarvoor placht hij in zijn
bed onder zijn hoofdkussen mee te nemen, om, wanneer hij daar
tijd voor had, zijn hand aan het vormen der letters te wennen :
maar weinig succes had al die moeite, hij was er te laat aan begonnen". Zo bevorderde hij de zucht naar hogere ontwikkeling
bij zijn ambtenaren. De studie was niet zo zeer gericht op het
vinden van iets oorspronkelijks dan wel op het bestuderen en
verwerken van hetgeen de klassieke en kerkelijke oudheid hadden voortgebracht ; daarom spreekt men van de Karolingische
renaissance.

Verschillende scholen, die Karel met de hulp van bovengenoemde mannen oprichtte, hebben een grote vermaardheid gekregen. Hij wilde en bereikte, dat aan alle kathedralen en
kloosters scholen zouden opgericht worden voor wat we lager en
middelbaar onderwijs noemen.
De zang vond in Karel ook een bevorderaar,
Zang.
niet
alleen de kerkzang, waaraan hij zelf deelBouwkunst.
nam, maar we vinden, dat ook de GermaanLandbouw.
se traditie in taal en dichtwerk en zang hem
ter harte ging : de zeer oude gezangen in de volkstaal, waarin
de daden en oorlogen der oude koningen bezongen worden,
deed hij opschrijven en bewaarde ze daardoor. Hij deed ook
een begin maken met het samenstellen van een spraakkunst voor
de moedertaal. De bouwkunst bevorderde Karel door zijn kerken- en paleizenbouw : Aken en Nijmegen getuigen er nog van :
voor die werken zag hij er niet tegen op, om zuilen e.d. uit Italie
te doen overbrengen, overigens een bedenkelijke wijze van kunstbevordering, waardoor, toen zij de hele middeleuwen door was
voortgezet, Rome tot een mine werd. Wat voor de Romein,
Julius Caesar, geldt als een buitengewone en bij na ongelooflijke
praestatie, deed Karel inderdaad : hij bouwde bij Mainz een
houten brug over de Rijn, en toen die in 813 verbrandde, dacht
hij er ernstig over, om ze door een stenen te vervangen — de
dood verijdelde dit plan. Wat Karel gedaan heeft voor de landbouw door zijn keizerlijke mansiones — hij resideerde steeds
weer op andere plaatsen — in te richten tot model-hoeven, waar
de landman niet alleen inlichtingen, maar ook werktuigen kon
krijgen, ligt meer op het terrein van de profane geschiedenis.
Zo verdient Karel om zijn beschavingswerk de naam van „De
Grote" ; hij heeft meer dan iemand anders onder de vorsten het
christendom doen doorwerken onder zijn yolk ; de Kerk, die hij
vond, uitgebreid als het bijbelse mosterdzaad, heeft hij de gelegenheid gegeven om te zijn als de zuurdesem, die de hele
massa doordringt.
Karel is ook groot geweest als krijgsman.
Voor de Kerkgeschiedenis van het grootste beGroot als krijgsman.
Doel zijner oorlogen.
lang zijn ook zijn oorlogen, die hij ondernam
in dienst van christendom en beschaving. Zolang hij leefde, heeft hij zich door zijn vloten in het Noorden
de Noormannen, in het Zuiden de Moren van het lijf weten te
houden. Tegen de Moren in Spanje, die ook na Karel Martel
een voortdurende bedreiging bleven, ondernam hij tochten : in
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de eerste werd hij verslagen te Roncesvalles (Roeland 0, in de
volgende bracht hij het z6ver, dat hij een Spaanse mark, als een
hecht bolwerk, aan zijn Rijk kon toevoegen : Karel begint al met
succes de eeuwenlange strijd, om de Moor uit Spanje te verdrijven, welke strijd door Ferdinand en I sabella eerst beeindigd
werd door de inneming van Granada in het jaar der ontdekking
van Amerika.
Vooral beroemd zijn de oorlogen van Karel tegen de Saksen.
Dat was een volksstam, die woonde van de Oostzee tot aan de
grenzen van het Rijk der Franken. Ze hadden wel waste woonplaatsen, maar nog geen sociale of politieke organisatie. Het
christendom, ofschoon ze uitstekende predikers gehad hadden,
— de beide broeders Ewaldus, de zwarte en de witte, werden er
700 gemarteld, Gregorius, de derde bisschop van Utrecht en
Lebuinus, de patroon van Deventer, hadden er vergeefs gewerkt, — had geen ingang bij hen kunnen vinden. Voor het
Rijk van Karel de Grote waren ze een voortdurend gevaar :
naast de Saksen kan het geen stand houden. Karels staatsmansblik zag, dat hij hen wel in hun eigen woonplaatsen moest gaan
opzoeken, wilde hij het gevaar bezweren : ze zouden anders eenzelfde gesel geworden zijn als later de Noormannen. Karel, als
christen, beoogde met zijn oorlogen tevens de bekering der Saksen. Maar juist de omstandigheid, dat de Saksen streden pro
aris et focis, maakte de oorlogen zo hardnekkig en langdurig.
De strijd duurde van 722-804. Reeds in 722 deed Karel de
I rmensul, die voor de Saksen was de drager van het heelal,
neerhalen. De krijg, met herhaalde onderbrekingen gevoerd,
was verwoed, — de Saksen bleken trouweloos. I n 782, na de
opstand onder Wittekind, moet het gebeurd zijn, dat Karel bij
Verden, naar men zegt, vijf en veertig honderd rebellen, die in
zijn macht gevallen waren, deed neersabelen.
Ging Karel, wat het bekeringswerk betreft,
Bekeringswerk d.
aanvankelijk met gematigdheid te werk op
Saksen.
raad van Alcuinus, zodat de Saksen slechts
gedwongen werden, om geloofsverkondigers in hun land toe te
laten, na de opstand van 782-783 verordende de Rijksdag van
Paderborn : „I ndien in het vervolg iemand van het yolk der
Saksen zich onder hen wil schuil houden zonder te zijn gedoopt,
en niet gedoopt wil worden, en heiden wil blijven — hij moet
sterven". Een dergelijke maatregel moge na de herhaalde opstanden te verklaren, tot op zekere hoogte voor de onderwerping
van het land nodig geweest zijn en de bekering in het milde
X67

vredesverdrag als voorwaarde bedongen zijn — is hij ook te
rechtvaardigen ? In 785 liet ook Wittekind, de voornaamste
aanvoerder der Saksen, zich dopen, en leefde voortaan als een
geeerd man onder de zijnen.
Want dit is wel het meest frappante in de houding van
Karel tegenover de Saksen : hij onderwierp hen, om ze vrij te
maken, niet om ze te knechten. Hij liet hen leven onder hun
eigen wetten en gebruiken, slechts gezuiverd van het heidendom,
onder hun eigen stamhoofden. Aan hun bezittingen werd niet
geraakt : zij hoefden zelfs geen belastingen aan de Franken op
te brengen : alleen de kerkelijke belasting bestreed de onkosten
van hun eigen bekering. Voor die bekering ijverden abt Sturm
van Fulda, de H. Willehad, eerste bisschop van Bremen (t 789),
de H. Ludger, eerste bisschop van Munster ; de eerste bisschop
van Paderborn, Hathumar 815), was zelf een Saks. Ook
kloosters verrezen in het nieuw-gewonnen land, waarvan de
grootse werking in Webers' Dreizehnlinden op voortreffelijke
wijze beschreven wordt. De bekering der Saksen ging voorspoedig. Er is misschien geen terrein, waarop de werkzaamheid
van Karel de Grote zich meer weldadig getoond heeft. Binnen
een eeuw na de verovering deed Saksen in beschaving voor geen
deel van het Frankische Rijk onder, en in de crisis die het Westen toen doormaakte, was het Saksen, dat Duitsland redde door
de dynastie der Saksische keizers, de Ottonen, van wie de eerste
en meest schitterende de veroveraar van zijn vaderland tot voorbeeld genomen had. En wel moest oprecht en vurig zijn het geloof van een yolk, dat, nauwelijks bekeerd, een gedicht voortbracht als de „Helfand", een soort Evangelien-harmonie, waarin de Zaligmaker optreedt als een Germaanse grote, die weldaden uitdelend onder zijn yolk rondgaat. Wanneer men het
werk van Karel de Grote ten opzichte van de Saksen met juistheid wil waarderen, moet men het beschouwen in het licht van
deze resultaten. Met dit al blij ft de gedwongen „bekering" van
de Saksen een donkere plek in de kerstening der Germanen.
Prof. Post heeft aangetoond, dat over het algemeen de Germaanse stammen uit vrije beweging, zij het ook niet uit de
hoogste motieven, het Christendom hebben aangenomen ; maar
een overgang, die geforceerd werd met een bloedbad, zoals,
wanneer we het bericht erover kunnen geloven, in Verden plaats
had, en met massa-deportaties, zoals Karel ze organiseerde in
793, moge in zijn resultaten verblijdend zijn, op zich-zelf verdient hij afkeuring.
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Wat te zeggen van Karels particulier 'even?
Zijn biograaf Einhard prijst zijn grootmoedigheid, zijn zorg voor zijn kinderen en huiselijkheid, zijn gastvrijheid, zijn lichaamskracht, eenvoudige nationale kleding, matigheid in spijs en drank, welsprekendheid,
vrijgevigheid jegens kerken, zijn godsdienstzin, zijn milddadigheid jegens de armen. Als vlek rust op hem zijn huwelijksleven.
Zeker is -dat hij na elkander talrijke echtgenoten had, maar,
met die niet tevreden, had hij omgang met concubienen. Na de
dood van zijn laatste gemalin Luidgarde vermeldt Einhard :
„Na haar dood had hij drie concubienen", welk woord echter in
het Latijn van die tijd evengoed echtgenote van mindere stand
als bijzit kan betekenen.
Karel stierf te Aken 28 Januari 814, in de
Dood.
ouderdom van 72 jaar, aan pleuritus. Hij werd
begraven in de domkerk aldaar, zittend op een soort gouden
troon. De „Karelskapel" werd met milde ondersteuning van
Wilhelm II in de laatste decennia schitterend gerestaureerd.
De tegenpaus Paschalis I I I canoniseerde hem
Verering in Kerk.
in I i65 ten gerieve van Frederik Barbarossa :
de Kerk duldt slechts zijn verering als Zalige te Aken en op
enige andere plaatsen.
Karels particulier
leven.
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HOOFDSTUK II.
Van de dood van Karel de Grote tot de Investituurstrijd.
814-1049.

Ware het grote werk van Karel de Grote door
even krachtige opvolgers onafgebroken voortgezet geworden, de kerstening der Germaanse
volkeren zou volgens menselijke berekening veel eerder volbracht zijn. Niet aldus lag het in de plannen der Voorzienigheid.
Onnaspeurlijk zijn Hare wegen. Mogen we de veronderstelling
wagen, dat bij onafgebroken voortzetting van dat werk de
Kerk zich nooit ontworteld zou hebben aan de overmacht van
de wereldlijke machthebbers en dus geworden zou zijn louter
tot een instrumentum regni, zoals in het caesaro-papistische
Byzantium, waar de keizers naar willekeur over de gewetens
hunner onderdanen beschikten? Wie zal Zijn gedachten raden?
De Voorzienigheid had tot dit doel duizend andere middelen
kunnen gebruiken zeker heeft de onderbreking van Karels
werk dit goede gevolg gehad.
De onmiddellijke opvolger van Karel, zijn
Toestand na Karels
enig
overgebleven zoon Lodewijk I de Vrome,
dood.
erfde van zijn vader wel tegelijk met het Rijk
de goede wil en de goede beginselen, maar niet de kracht en de
bekwaamheid. Het Carolingse geslacht had zich in die grootste
man doodgebloeid. Dit was te erger, omdat het rijk te innig met
de persoon van de grote keizer verbonden was geweest en te
weinig gevestigd op bestaande krachten en instellingen ; bovendien werkte ook het leenwezen het uiteenvallen van het grote
Rijk in de hand. Lodewijk, niet in staat, om zijn Rijk te besturen, gaat al spoedig tot verdeling over, welke verdeling leidt
tot verdeeldheid, gedurige oorlogen tussen
Verdeeldheid.
broeders en neven ; het roemruchte geslacht
verliest in Duitsland de heerschappij reeds op het eind der
negende eeuw, wanneer de keizerskroon overgaat op de I taliaanse dynasten, over wie straks; in Frankrijk kwij nen ze voort,
tot in 987 Hugo Capet de staatsgreep van Pepijn de Korte herhaalt, en met hem het geslacht van de „ramasseurs de la terre
de France" aan het bewind komt. De innerlijke verdeeldheid van het christenrijk bood
Nadelige gevolgen:
a) voor het Rijk.
de Noormannen gelegenheid, om hun gruwelijke verwoestingen in Karels levenswerk aan
Kerstening d. Germaanse volkeren
vertraagd.
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te rechten, — veel erger was, dat zij als een kanker doorvrat en
alle eenheid en centralisatie van bestuur, door Karel zo schitterend georganiseerd, oploste. De fout van Karels vaderen, de
bevordering der feodaliteit, waarvan de grote man de gevolgen
had kunnen neutraliseren door zijn persoonlijke overmacht,
wreekte zich op het Rijk zijner zwakke nakomelingschap : het
ene Rijk valt uiteen in min of meer onafhankelijke leenstaten,
die, in Frankrijk door de Capets bedwongen, voor Duitsland
het ongeluk zijn geweest, totdat in de nieuwe tijd de Habsburgers in het Zuiden, de Hohenzollern in het Noorden Capetswerk
verrichten.
Was aldus de algemene toestand in het eigen
b) voor de pauselijke
Rijk van de Roomse keizer, dan kan het niet
Stoel.
verwonderen, dat zij de eerste functie van hun
keizerschap niet of nauwelijks konden vervullen : de bescherming
van de pauselijke Stoel tegenover vijanden van buiten en niet
minder tegen de oproerige geest, die de Romeinen altijd is eigen
geweest. Daar staat echter tegenover, dat zij wel de oude aanspraken van Karel bleven handhaven : zij pogen voortdurend invloed uit te oefenen op de pauskeuze, waartegen echter de grote
pausen van de negende eeuw zich verzetten.
I n I talie had hetzelfde ontbindings-proces plaats als in de
rest van het Rijk : ook daar zien we kleine feodale staten opkomen, die, in theorie afhankelijk van de keizer of van de paus,
feitelijk nog veel meer zelfstandig zijn dan die in de andere
landen. Voor de geestescultuur en de christelijke beschaving
waren dergelijke politieke toestanden zeer ongunstig, en straks
zullen we de treurige gevolgen ervan waarnemen.
I n de 9e eeuw zijn er waarlijk grote pausen geLeo IV.
weest. Leo I V(847-855) voorzag zijn stad
van nieuwe muren, en trok dat stadsgedeelte, waarin de St.
Pieterskerk en het Vaticaan gelegen zijn (de gewone residentie
der pausen is tot aan de Renaissance het Lateraan) , binnen de
muren, reden waarom dat stadsgedeelte over de Tiber nog de
naam draagt van Civitas Leonina. Groter was de H. Paus
Nicolaas I (858-867), die op verschillende
Nicolaas I.
wijzen zijn kracht toonde. Zijn optreden tegenover Photius van Constantinopel werd reeds behandeld. Zijn
houding tegenover Hincmar, de aartsbisschop van Rheims, is
een krachtig op de voorgrond stellen van de rechten van het
Primaat.
Het meest beroemd is zijn handhaven van kerkleer en kerk17 1

tucht in zake de onontbindbaarheid van het huwelijk in zijn
strijd met Lotharius I I, sinds 855 koning van Lotharingen.
Nicolaas I is ongetwijfeld de grootste paus tussen Gregorius
en Gregorius VI I, hij heeft voor deze laatste de weg gebaand.
Met grote scherpzinnigheid en nadruk heeft hij de beginselen
gesteld over de verhouding tussen Kerk en Staat, en daarom
heeft hij in de Middeleeuwen een buitengewoon groot gezag.
Principieel bestreed hij het caesaropapisme van Byzantium, en
het staatskerkendom der Franken, maar evenzeer de bemoeienis
der bisschoppen met wereldlijke zaken. Beide machten hebben
haar eigen taak, die ze in samenwerking moeten volbrengen ;
uiteraard is echter de geestelijke macht hoger, en zij heeft het
recht, om richtlij nen aan te geven voor de wereldlijke macht,
die op haar beurt de Kerk moet steunen. U it deze beginselen van
Nicolaas I ontwikkelde zich de middeleeuwse theorie over de
verhouding tussen Kerk en Staat.
Na paus Leo I V, die in 855 stierf en in datzelfde jaar opgevolgd werd door Benedictus
I I I, plaatst de legende een vrouw, Joanna, op
de pauselijke troon : over deze gefingeerde vrouw zegt Gregorovius, wiens werk over Rome op de I ndex staat, zijn meer biografieen geschreven dan over de meest beroemde koninginnen
uit de oudere en de nieuwere tijd. Deze dame zou haar hele leven
zich voor man uitgegeven hebben, was monnik in de beroemde
abdij van Fulda, waar ze onstichtelijk met een monnik samenleefde, ging dan studeren in Athene aan de filosofenschool, die
sinds eeuwen niet meer bestond, komt naar Rome, waar ze om
haar geleerdheid de aandacht trekt en tot paus gekozen wordt
in 855. Dat spel duurde twee en een half jaar. Maar ook als
paus zette ze haar schandelijk leven voort met een kamerdienaar.
Zo kwam het, dat zij bij gelegenheid van een processie een knaap
baarde en stierf. Dit verhaal, dat voorgevallen moet zijn in de
negende eeuw, is eerst opgetekend in de dertiende. I n de veertiende hechtte men er algemeen geloof aan wel een bewijs,
dat de geschiedenis, hoe onstichtelijk ook, dogmatisch geen
moeilijkheden geeft : we zouden eventueel eenvoudig een lange
sedisvacatio hebben. Maar reeds spoedig begon men aan de waarheid van het verhaal te twijfelen. Aeneas Sylvius (1405-1464),
de latere paus Pius II, gaf hieraan de eerste krachtdadige
stoot; sinds hem vond de vooruitgaande historische wetenschap
Legende van
Pausin Joanna.

172

onbetwistbare bewijzen voor de onwaarheid van het verhaal. Er
is in de geschiedenis geen plaats voor de pausin, want Benedictus I I I volgde Leo I V onmiddellijk op.
Op het eind van de negende eeuw begint voor het pausdom
een tijd van diepe vernedering. Tot dan toe was het pausschap
veilig geweest door de nawerking van de oud-Romeins-christelijke beschaving, die mannen had voortgebracht als Gregorius
de Grote ; maar die beschaving was ook in Rome langzamerhand
verdwenen en had plaats moeten maken voor de barbaarse invasie. I n die tijd echter had het geslacht der Carolingers, dat
zijn rasgenoten in christelijkheid zo ver vooruit was, en daardoor tot de heerschappij was gekomen, de roemvolle traditie der
christelijke oudheid opgenomen. Onder zijn hoge bescherming
was de pauselijke waardigheid intact gebleven. Nu echter is dat
geslacht verbloeid : de keizerskroon komt aan bastaarden dan
aan niet-Carolingers of epigonen —! het pausdom vindt geen
steun meer. In Rome viert de barbaarsheid
Verval V. Rome.
hoogtij. De heerlijke stad vervalt. De oude
monumenten worden ingericht tot vestingwoningen voor de
nieuwe adel-geslachten of voor kloosterlingen, want ieder moet
voor eigen veiligheid zorgen ; of zij worden afgebroken en de
materialen gebruikt voor nieuwe gebouwen ; het marmer van
kostbare klassieke beelden wordt gebruikt, om kalk te branden
— en eeuwenlang heeft men zo kunnen teren op de enorme
voorraden van dat edele materiaal, dat in het oude Rome was
opgehoopt. De beoefening van kunst en wetenschap staat stil,
zodat men uit Constantinopel maar ook uit Frankrijk stemmen
hoort, die de Romeinen hun onwetendheid en barbaarsheid verwij ten : Rome ondervindt volop de verwildering, die Gallie
enige eeuwen vroeger gezien had als gevolg van de volksvermenging, en het zal lang duren, eer een nieuw krachtig yolk
Politieke misontstaan is. Het bestuur, als we die naam mostanden.
gen gebruiken voor het wanbeheer en de tirannie, komt aan Romeinse adelsfamilies, en omdat er geen Europese macht is, die, gedragen door hoge idealen, een waakzaam
oog houdt op de pauskeuze, duurt het niet lang, of zij gaan ook
de pauselijke waardigheid misbruiken als een instrument, waardoor zij het aanzien hunner familie en hun invloed in de stad
pogen te vergroten. Dat was wel een schaduwzijde van de politieke onafhankelijkheid van het pauselijk gebied.
Het is voor de Kerk een droevige tijd geweest, toen haar opperhoofden hun hoge roeping niet waardig beleefden. We weten
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niet, waarover ons meer te verwonderen : over de goddelijke
lankmoedigheid, die zoveel jaren het heiligste liet onteren of
over de goddelijke Almacht, die niettegenstaande de onwaardigheid der pausen de Kerk wist te bewaren in heiligheid. Er
is dikwijls de opmerking gemaakt, dat iedere maatschappij
onder zulk een wanbeheer zou bezweken zijn — en we mogen
het zeker aanhalen als bewijs voor de goddelijke kracht die in
de Kerk werkt, dat zij ook deze crisis is te boven gekomen. Niettemin zijn de feiten wel in staat, om tot treurigheid en schaamte
te stemmen.
Sinds 904 worden in Rome vijftig jaar lang
Vernedering v. het
alle
zaken geregeld door drie heerszuchtige
pausdom.
vrouwen, Theodora, de oudere, en haar beide
dochters Marozzia en Theodora, de jongere.
Jarenlang waren zij het, die feitelijk de paus
Misbruik inzake
benoemden, en dat wel op overwegingen van
pauskeuze.
familie-belang. Ofschoon we, goddank, niet
van alle pausen uit die tijd mogen zeggen, dat ze slecht waren,
zijn er toch verschillende onder hen, wier leven grote ergernis
gaf, ook door de zonde van ontucht. Meer dan een van hen stierf
een gewelddadige dood. Merk op, dat de Zaligmaker aan Petrus
wel beloofd heeft : „dat uw geloof niet bezwijke", maar dat de
paus te zorgen heeft voor zijn eigen heiligheid. Helaas ontmoeten we later nog minstens een slechte paus. Ook in de Frankische landen waren nog ernstige misbruiken te constateren,
zoals in het volgende hoofdstuk zal worden uiteengezet. Heeft
men niet terecht later deze eeuw „de ijzeren eeuw" genoemd ?
De vraag kan gesteld worden, of de Kerk in die droevige
dagen nog de „heilige" kon genoemd worden.
De ,,Heilige" Kerk.
En daarop antwoorden we volmondig : „ Ja"
De vruchten van heiligheid heeft de Kerk ook in die eeuwen
overvloedig voortgebracht : in Duitsland ontmoeten we een hele
reeks van heilig-verklaarden : St. Mathilde, de moeder van Otto I en St. Adelheid, diens tweede gemalin ; bisschop St. Wolfgang van Regensburg (t 994) ; St. Ulrich van Augsburg (t 973),
St. Pilgrim te Passau (1- 991), St. Konrad (t 934) en St. Gebhard (t 979) te Constans. I n Frankrijk wordt in 910 het klooster van Cluny gesticht, dat met een hele reeks van heilige abten
een kloosterhervorming door heel Europa tot stand brengt. I n
Engeland werkt sinds 96o als aartsbisschop van Canterbury de
H. Dunstan. I n Utrecht wordt de eeuw gevuld door de uitstekende bisschoppen Radboud en Balderik. I n Spanje, dat nog
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zucht onder de Morenheerschappij, vallen talrijke martelaren.
De bekering der Scandinaviers, Polen en Hongaren valt in deze
periode. Neen, ook in deze tijd heeft God zijn Kerk niet verlaten, maar, terwijl in Rome het bederf hoogtij viert, wordt in
Frankrijk en Duitsland voorbereid het werk der hervorming,
dat vandaar naar Rome zal worden gebracht, maar om dan, in
het centrum der christenheid volgroeid, met nieuwe kracht in
Duitsland terug te keren.
In 919 was met Hendrik I de Duitse koningskroon gekomen aan het Saksische huis. I n 936
werd hij opgevolgd door zijn zoon Otto I, de
Grote. Die Saksische vorsten hebben tientallen
van jaren werk gehad, om in hun eigen Rijk orde te brengen,
maar ze deden het met krachtige hand, weder opnemend de tradities van Karel de Grote. Ze zorgen voor het aanstellen van
degelijke bisschoppen, waarop de Kerk toen mocht roemen :
Otto I breidde sinds 95o zijn bemoeiingen ook uit tot I talie, en
in 96o is zijn macht in Duitsland genoeg gevestigd, dat hij zich
ook met de zaken in Rome kan inlaten. Hij werd naar Rome
geroepen, toen de jonge paus Joannes XI I, slecht levend en
heerszuchtig, in oorlog was met al zijn naburen en hevig benauwd werd. In 96o besluiten de Duitse vorsten tot een tocht
naar Italie, en in 962 vinden we inderdaad de
Ott, I naar Rome.
grote Otto in Rome. Aanvankelijk poogde hij
met de onwaardige paus samen te werken, maar toen dit onmogelijk bleek, heeft hij een synode beroepen, die Joannes X I I
afzette en een tegenpaus koos in de persoon van Leo VIII. Dit
had Otto niet mogen doen, omdat de hoogste zetel door niemand
geoordeeld wordt wel is het begrijpelijk, maar niet verdedigbaar. Toen Otto in 964 naar Duitsland terugkeerde, maakte
Joannes XI I zich met wapengeweld meester van Rome maar
toen kwam God-zelf tussenbeide en 14 Mei 964 stierf Joannes
aan een beroerte. „Durch seine Wiedereinsetzung", zegt Hergenrother, „hatte die Vorsehung sein Recht geschiltzt, durch
seinen plotzlichen Tod seinen unwiirdigen Wandel bestraft".
Die onrechtmatige daad van Otto I heeft voor een groot deel
zijn goede bedoelingen verijdeld. De keizer hield n.l. aan zijn
tegenpaus vast, vele Romeinen wilden hem niet erkennen. Toch
vinden we in de volgende tientallen van jaren, zolang de Ottonen
aan het bewind blijven, over het algemeen goede pausen. Maar,
toen na de dood van Hendrik I I de Heilige en paus Benedictus
Saksisch Keizerhuis.
Orde hersteld in
Rijk en Kerk.
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VII I de nieuwe keizer, Coenraad I I, zich met
de I taliaanse zaken niet onmiddellijk Uri in laten, namen de Romeinse adelsfamilien de
gelegenheid waar, om voor de uitstekende Benedictus VI I I zijn
minderwaardige broer Joannes XI X in de plaats te stellen
(1024-1032), en na hem de jeugdige Benedictus I X (1032—
I 044) , die een slecht mens was.
Maar toen kwam ook de redding, en voor goed, toen Joannes
Gratianus (naar men zegt voor geld) Benedictus bewoog om
of stand te doen, de tegenpaus Silvester I I, die de Romeinen intussen hadden aangesteld, verdreven werd, en Johannes zelf als
Gregorius VI tot paus gekozen. In 1046 kwam Hendrik I I I
naar I talie, herstelde de orde, die door het opnieuw aanspraak
maken van Silvester I I I en Benedictus I X verstoord was, maar
beging dezelfde fout als Otto I door ook Gregorius of te zetten
of tot aftreden te bewegen. Het resultaat is in ieder geval gelukkig geweest : Gregorius, die een heilig man was, heeft zich
bij het voldongen feit neergelegd, en rinds
Reeks uitsteken
de pausen.
zien we optreden een reeks van uitstekende
pausen, die de hervorming krachtig hebben ter hand genomen.
Die hervorming was hoog nodig, want, ofschoon, zoals we boven
gezien hebben, de toestanden elders veel beter waren dan in
Rome, zo begon toch de pauselijke autoriteit ernstig schade te
lijden. I n Frankrijk zien we in de tweede helft van de tiende
eeuw reeds optreden de dwaling van het Gallicanisme, die
later zoveel onheil over de Franse Kerk gebracht heeft, en ze
zeggen dan uitdrukkelijk, dat hun optreden tegen de paus te
wijten is aan het slechte gedrag van de opvolgers van Petrus.
Salisch keizersh.
uis

-
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HOOFDSTUK III.
Midden. Ire —erode 13e eeuw.
Inleiding.

I n de voorgaande periode heeft de Kerk danig geleden onder
de barbaarsheid der volkeren, die wel in haar waren opgenomen,
maar daarmee hun eigen aard niet hadden afgelegd. De verbetering van volkeren is gelijk die van individuen, omdat de
heiligheid van een yolk ten slotte is de som van de individuele
volmaaktheden. Zijn er dan ook in de geschiedenis talloze heilige individuen bekend, van heilige volkeren is geen sprake.
Zolang de Kerk op aarde bestaat, zal er altijd onkruid onder
het koren blijven. We zijn gewoon de onderBloeitijd Middelhavige periode de bloeitijd van de middeleeuwen.
eeuwen te noemen, — goed, omdat in deze
tijd er talrijke individuen aan de dag komen, die de volmaaktheid nastreefden ; meer nog, omdat er wel nooit een tijd geweest
is, waarin meer dan in deze in het politieke en sociale leven gestreefd werd naar toepassing van de christelijke beginselen, en
waarin de grootste conceptie van een christengemeenschap meer
benaderd is. Evenwel, wat het eerste betreft,
Beoordeling
naast vele heiligen staan zeer vele zondaars,
wat het tweede betreft, is er dikwijls misgetast door verkeerd
inzicht en door menselijke boosheid.
Het is dan ook een gratuiete bewering, dat de dertiende eeuw
de schoonste eeuw zou geweest zijn van christelijk leven, en dat
daarna eigenlijk een periode van verval gevolgd is, die nog
duurt. Het ontstaan van die voorstelling, die vooral bij Katholieken gevonden wordt, is alleen te verklaren als reactie tegen
de overwonnen opvatting van „donkere middeleeuwen", maar
ze is overigens te optimistisch en te pessimistisch. Te optimistisch, omdat ze de dertiende eeuw uitsluitend ziet in het licht
van het romantisme, en te weinig steunt op de realiteit. Te pessimistisch, omdat ze ons het schaamrood op de kaken jaagt,
wanneer we moeten erkennen, dat we behoren tot, en leven en
strijden voor een I nstelling, die haar beste tijd al zes eeuwen
achter de rug heeft. Neen, Gods genade is niet gebonden aan
de dertiende eeuw, maar de uitstorting van de Geest gaat door,
wordt zelfs overvloediger, naarmate in de loop der eeuwen meer
genade wordt losgemaakt door Offer en Sacramenten, de Chris177

tianisering in de Kerk gaat vooruit. Nu moge het waar zijn,
Iat na de machtspositie van de Kerk in de dertiende eeuw (die
voor die tijden ideaal was, maar misschien toch niet helemaal
in overeenstemming met de door Leo XIII opgezette leer over
1e verhouding tussen Kerk en Staat), een uiterlijke inzinking
is gevolgd, dat zelfs een tijd de geest der wereld weer de overhand heeft gekregen, na de grote zuivering in de „Hervorming" zien we een katholieke Renaissance naar binnen en naar
buiten, waarvan de heerlijkheid met de dertiende eeuw kan concureren, en na een nieuwe inzinking in de dagen der Philosofie
en Revolutie, moet men al heel pessimist zijn, om in onze dagen
niet veel Roomse schoonheid en rijke beloften voor de toekomst
te zien : we moeten in het oog houden, dat de heiligheid zit bij
de individuen, en dat de uiterlijke machtspositie der Kerk
slechts middel tot dat doel mag wezen.
Deze periode van de middeleeuwen begint met een grote
schoonmaak in de Kerk, die bekend staat onder de naam :
§ 2. investituur-strijd

1049-1122.

I n de tijd der diepste inzinking te Rome komen door Gods
bestel ook instellingen op, — zoals de kloosterrichting van
Cluny, waarover later gesproken wordt — waaruit de mannen
zullen voortkomen, die door hun voorbeeld en leiding het kwaad
in de wortel zullen aantasten. Daarnaast kOmt er ook klaarheid
in het denken. Aug. Fliche beschrij ft in zijn mooi werk „La
Reforme Gregorienne", hoe in Lotharingen
Lotharingen.
het inzicht doorbrak, dat de overheersing van
de Kerk door de keizers een voortdurende bron was van ergernissen. Bisschop . Waso van Luik (1041-1048) sprak het in
tegenwoordigheid van Hendrik I I I uit : „Wij iijn aan de paus
gehoorzaamheid verschuldigd, aan U, o Koning, trouw. Aan
U geven wij rekenschap van ons wereldlijk bestuur, aan hem
van alles wat betrekking heeft op onze heilige ambtsvoering".
Die dubbele geest van hervorming in levee en recht wordt dan
ook in Rome vaardig, waar we onder het bestuur reeds van de
minderwaardige pausen heiligen vinden, die treuren over de
vervallen staat van de Moeder aller Kerken, en die ijverig zich
toeleggen op eigen heiliging en de bestudeVerlangen naar
ring van de middelen, die de toestand der
verbetering.
Kerk kunnen verbeteren. De voornaamsten
van hen zijn de monnik H ildebrand, de latere Gregorius VI I,
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en het arme-lui's kind evenzeer monnik, later kardinaal-bisschop
van Ostia, Petrus Damiani. Het grote middel
Middel.
OM tot verbetering te komen, zagen deze mannen terecht in het vrij-maken van de kerkelijke benoemingen van
de al te grote inmenging van de staatsoverheid, de wereldlijke
machthebbers. We zagen, hoe groot de invloed geweest was in
de laatste eeuwen op de pauskeuze door de keizers uitgeoefend.
Die inmenging, — we kunnen het zonder reserve zeggen, — is
feitelijk een geluk geweest in die donkere dagen, maar zoals ze
theoretisch ongerechtvaardigd was, zo moest ze praktisch leiden
tot het dienstbaar-maken van de hoogste waardigheid op aarde
aan politieke belangen. De uitstekende paus Leo I X, door Hendrik I I I benoemd, heeft dat zelf het eerst ingezien, en heeft
verandering op dit punt al voorbereid door voor -het aannemen
van de benoeming als eis te stellen, dat hij eerst op kanonieke
wijze (door clerus en yolk van Rome) zou gekozen worden. Een
van de eerste grote gebeurtenissen van de I nvestituurstrij d is
dan ook het decreet over de pauskeuze van Nicolaas I I in 1059,
waarover later.
Maar zoals in Rome, zo was het ook elders. I n West-Europa
waren in de elf de eeuw bijna alle kerkelijke ambten in de macht
van leken geraakt. Reeds in de Westgotische en Frankische
landskerken was het gewoonte, dat de Koning de bisschoppen
benoemde ; wel verdween de verkiezing door de kerkelijke instanties niet geheel, maar steeds kende de vorst zich het recht
toe, om de keuze te bekrachtigen, wanneer hij al niet de keuze
van een bepaald persoon voorschreef. Zo was het onder Merovingers en Karolingers, zo bleef het in het Duitse Rijk en in Frankrij k, waar echter de invloed van de graven en hertogen groter
was dan die van de Koning ; zo was het ook in Engeland. Waarschij nlijk zocht men de rechtsgrond van deze bemoeiing in de
taak van de vorst als „beschermer" der Kerk.
Vele parochies waren gesticht en begiftigd
Oorsprong v. d. Indoor
adellijke heren. Wanneer nu iemand op
vestituur,
die wijze zich verdienstelijkgemaakt had voor
de Kerk, dan gaf deze hem het recht, om een geestelijke voor de
bediening van dat bisdom, die kerk enz. voor te dragen, die dan
benoemd werd door de kerkelijke overheid, de paus, de aartsbisschop of de bisschop. Dit was billijk, omdat de vorsten enz.
belang hadden bij de benoeming van personen, die tevens politieke macht hadden. Stond het oude kerkelijke recht dit toe —,
veel verder ging men vooral in de Germaanse landen. Daar had
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men uit de heidense tijd het idee meegebracht, dat de stichter
van een kerk of klooster er de eigendom van behield, alleen de
plicht had, om dat vermogensdeel voor godsdienstig doel te
blijven gebruiken. Maar daarentegen had hij dan ook het recht
op alle inkomsten, die zijn vermogen opleverde, zodat alles, wat
in die kerk inkwam, zijn eigendom werd : de tienden, de gaven
der gelovigen. Omdat hij echter zelf de geestelijke functies niet
kon verrichten, moest hij daarvoor een priester aanstellen, maar
die was dan ook zijn dienaar, werd door hem bezoldigd.
Een veel voorkomend misbruik was de simonie bij het vergeven van de kerkelijke ambten. Op het eind van de tiende en
het begin van de elfde eeuw was het verkopen van bisdommen
(het geestelijk ambt, de kerkelijke inkomsten, en dikwijls de
grafelijkheid) wel het ergste in Frankrijk ; in Duitsland kwam
het onder de Saksische keizers weinig voor, maar werd .het erg
onder de voogdijschap over Hendrik I V. Bij het vergeven van
parochie-kerken en andere kerkelijke ambten was de simonie
ook veelvuldig. Degenen, die voor hun ambt hadden moeten
betalen, poogden zich dan weer schadeloos te stellen door het
plegen van simonie bij het verrichten van hun kerkelijke fucties.
De naam Nicolaieten, die voorkomt in de Apocalyps als aanduiding voor een libertijnse sekte, wordt in de middeleeuwen
gebruikt voor de tegenstanders van het coelibaat der geestelij ken. De oude Kerk had het coelibaat verplichtend gesteld,
echter niet het huwelijk van geestelij ken ongeldig verklaard. I n
de tiende en elfde eeuw blijkt er in het onderhouden van de
coelibaatswet grote verslapping te zijn in I talie, Duitsland,
Frankrijk : vele geeselijken leefden in concubinaat, andere in
ongeoorloofde huwelijken. Tegen deze misbruiken zijn telkens
ijverige bisschoppen, concilies en heilige mannen opgetreden,
maar blij vend succes hebben ze niet kunnen bereiken, omdat dat
alleen verwacht kon worden van eenparige actie onder centrale
leiding. En deze leiding werd gegeven door Rome, toen daar
na de periode van verval krachtige pausen de leiding namen.
En wel ging het verzet eerst tegen de lekeninmenging bij de
benoeming voor lagere kerkelijke ambten en het eigendomsrecht
van leken op de kerken en kloosters, maar de strijd daarover
werd weldra overstemd door die over de benoeming van de bisschoppen. Toen die kwestie geregeld was in het Concordaat van
Worms in I 122, kwamen de lagere ambten en kerken weer aan
de beurt, maar overblijfselen van de Oud-Germaanse opvatting
ontmoeten we tot aan de tijd der hervorming toe.
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De vorsten, vooral in Duitsland, drukten hun
benoemingsrecht symbolisch uit, door aan de
benoemde bisschoppen staf en ring, die de symbolen zijn van
hun geestelijke rechtsmacht, te overhandigen. Ze bedoelden
daarmee over te dragen het hele episcopaat met alles, wat erbij
behoort : kathedraal en bezittingen, geestelijk bestuur, rechtsmacht en geestelijkheid. Dit noemt men de I nvestituur met
staf en ring. De strijd ging dus niet om een futiliteit, maar
om een grondrecht van de Kerk, die vrij haar bedienaren
moet kunnen kiezen. Daar kwam bij, en dit maakte het voorpractisch bedenkelijk, dat hoog-gestemde keizers, zoals Otto I
en Hendrik I I, wel zorgden voor uitstekende bisschoppen,
maar dat voor minder-hooggezinde het gevaar voor simonie
maar al te dikwijls werkelijkheid werd, en dat ze bij hun
benoemingen meer letten op politiek belang dan op waardigheid van de benoemde.
Dat de strijd om de hervorming der Kerk zo
Felle, langdufel
en zo langdurig geweest is schijnt ons
rige strijd.
vreemd. Maar ook hier dient men in het oog
te houden, dat in dergelijke zaken de weg nog moest gezocht
worden. Zoals in de oude Kerk het vaststellen van de grote
dogma's op veel strijd was te staan gekomen, welke strijd meer
de aandacht trekt, dan het rustige doorwerken van de desem van
het Christendom, zo treden in de middeleeuwen op de voorgrond
de moeilijkheden, die er geweest zijn in het vaststellen en beleven van de praktische waarheden aangaande de inrichting der
Kerk en de verhouding tussen Kerk en Staat : men begon hoe
langer hoe meer in de praktijk toe te passen de rechten, die in
het pauselijk primaat besloten zijn, men kwam tot het klaarder
bewustzijn, dat, in de verhouding tussen Kerk en Staat, de
Kerk, als zijnde gericht op het bovennatuurlijke en eeuwige
doel van de mens, de eerste plaats moet innemen.
Nu is het een feit, dat het pauselijk primaat,
Erkenning van het
waarvan
de erkenning in de oude Kerk niet
Primaat, grote
ontplooiing onder
betwij feld kan worden, onder de Germaanse
Germ. volkeren.
volkeren veel meer tot ontplooiing kwam ; dat
hangt samen met de directe invloed van Rome op de bekering
van verschillende van die volkeren en met de eerbied, die de
Germaan veel meer dan de Griek had voor het middelpunt der
Westerse cultuur. Het is een feit, dat Kerk en Staat, de godsdienstige en de burgerlijke organisatie, innig hebben samengewerkt aan de kerstening der bekeerde volkeren : dat kon wel niet
Waarom de strijd
ging.
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anders, omdat ze bestonden uit precies dezelfde individuen. Zo
beleefde men de N. vaarheid, maar theoretisch was er veel niet
vastgesteld.
Wat het tweede punt betreft, de verhouding
tussen Kerk en Staat, we zagen vroeger, hoe
Verhouding tussen
Kerk en Staat:
in de oude Kerk de keizers ook in kerkelijke
aangelegenheden zich oppermachtig gevoeld
hadden, hoe in de Ariaanse Rijken de Kerk een zekere vrijheid
genoten had, maar in de dagen van Karel de
a) ten tijde van
Grote zijn de zaken van Kerk en Rijk zó inKarel de Grote.
nig verbonden, dat er feitelijk op grenzen van
bevoegdheid niet gelet wordt, maar de wil van de keizer overal
de wet stelt. Dat had toen geen kwade gevolgen gehad, noch
tegenstand gewekt, omdat de wil van Karel met de wil van de
kerkelijke machthebbers overeenstemde, maar die toestand kon
niet blijvend zijn : reeds kort na Karel de
b) na liens flood.
Grote wordt van kerkelijke zijde opgekomen
voor de onafhankelijkheid en de suprematie van de verdrukte
Kerk. Voorlopig zonder succes, want wanneer onder de opvolgers van Karel het Rijk uiteenvalt in een onnoemelijk aantal,
vrijwel zelfstandige gebieden en de keizer zijn macht verliest,
dan zien we, dat de Kerk daaronder lijdt ; enerzijds, omdat de
plaatselijke geestelijkheid nu komt onder de macht van de zoveel minder wijdziende plaatselijke potentaten, anderzijds, omdat de Paus zijn invloed geringer ziet worden.
Het streven naar centralisatie, die op het program staat eerst
van de Saksische (919-1002), dan van de
c) onder Saksische en
Sal ische keizers (1024—I 125 ) , vervolgens van
Salische keizers en
de Hohenstaufen ( 1138-1250), was dus dide Hohenstaufex.
rect voordelig voor de kerkelijke centralisatie.
Bij dat streven maakten de keizers gebruik van het middel der
bisschops-benoemingen : terwijl de andere lenen erfelijk waren,
en dus in die gebieden dynastieke belangen de politieke houding
bepaalden, konden ze de bisdommen telkens opnieuw met hun
geestverwanten bezetten. Zo kwam het, dat,
Gevolg.
wanneer er straks conflicten ontstaan tussen
Paus en Keizer, de bisschoppen veelal de zijde van de Keizer
kiezen, maar de wereldlijke heren, die in de verzwakking van
's Keizers kerkelijke invloed uiteraard een middel zagen, orn
zijn politieke plannen to dwarsbomen, even dikwijls de zijde
houden van de Paus.
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Conflicten nu konden niet uitblijven. De kerkelijke en burgerlijke zaken waren, vooral in Duitsland, waar de bisschoppen
meteen landsheren waren, zó ineengestrengeld, dat ontwarring
nodig was, maar bij de pogingen tot ontwarring deed zich de
moeilijkheid voor van het gemis aan een uitgewerkte en algemeen-aanvaarde theorie. De Germaanse volkeren, nog aan het
begin van de weg der beschaving, hadden het moeilijke vraagstuk van de verhouding tussen de kerkelijke en de burgerlijke
maatschappij nog niet rustig overwogen. Nu worden er, te midden van de strijd, theorieen dienaangaande opgesteld. Kan het
verwonderen, dat die theorieen de stempel dragen van de strijd
in haar eenzijdigheid, en in de overdrijvingen, waarin beide
partijen vervielen ? Het mag eerder wonder heten, dat de theorieen, die we vinden in de officiele pauselijke stukken, al zijn ze
dan niet altijd duidelijk en volledig, zuiver zijn. Langzamerhand kwam de Kerk op dit punt tot klaarheid : de scherpe
onderscheidingen van de grote scholastieken brachten de waarheid naar voren, maar nog in de zeventiende en achttiende eeuw
vinden we binnen de Kerk dwalingen op dit gebied, totdat, na
het optreden van Lamennais en andere Fransen in de negentiende eeuw, de grote encyclieken van Leo XI I I, vooral „Immortale Der, deze punten buiten twij fel zetten.
Feitelijk is de macht der pausen in de twaalfde
Macht der pau
sen 12e en 13e
en dertiende eeuw niet alleen in het kerkelijke,
eeuw.
maar ook in het politieke zeer groot geweest
— en zo komen we op het eerste boven aangestipte punt. Europa
was op weg, om te worden een grote volkerenfamilie onder suprematie van de Paus. Feitelijk is dat niet gebeurd, vooral wel
door het rinds de dertiende eeuw krachtig oplevende nationaliteitsgevoel. Of dat te betreuren is, kunnen we in het midden
laten : een ding is zeker, het lag niet in de plannen der Voorzienigheid. Maar toen de politieke macht der pausen begon te
dalen, toen tegelijkertijd veel een meer democratische bestuursvorm in zwang kwam en om nog vele andere oorzaken, begon
men ook te tornen aan de kerkelijke macht van de Paus. Die was
altijd ook meer erkend geworden, dan juist omschreven in al
haar consequenties, en zo kon ontstaan de dwaling van het conciliarisme, die we echter later bespreken.
Na deze uiteenzetting kunnen we de feiten behandelen.
Na Leo I X, die op een concilie te Rheims, waar hij zelf tegenwoordig was, reeds een bepaling tegen de leken-investituur gemaakt had, volgen enige pausen, die (volgens de gewone voor-
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stelling) alien staan onder de invloed van
Hildebrand, die gedurende 3o jaren de feitelijke leider is van de investituurstrijd, eerst als kardinaal, sinds
1073 als paus. Het voornaamste feit in deze
Decreet over de
jaren
was het decreet over de pauskeuze, in
pauskeuze door Ni1059
door Ni colaas I I op een synode in het
colaas
1059.
Lateraan uitgevaardigd.
Zoals boven reeds is aangestipt, was het hoog-nodig, dat over
deze gewichtige aangelegenheid vaste bepalingen gemaakt werden. I n de oude Kerk had de regel gegolden, dat de paus, zoals
iedere bisschop, door de clerus van zijn stad gekozen werd,
maar in de laatste eeuwen was de invloed van de clerus towel
als van het yolk uiterst gering geweest : eerst hadden de adelspartijen naar willekeur de pauselijke stoel bezet, nu gold feitelijk als criterium voor de geldigheid ever pauskeuze de erkenning door het Duitse hof. Hoe goed de resultaten ook in de
laatste decennia geweest waren, voor de vrije ontwikkeling der
Kerk was een vrije pauskeuze nodig.
De bepalingen van 1059 komen, zoals tegenwoordig algemeen wordt aangenomen, hierop neer : 1 ) Bij de dood van de
paus moeten voornamelijk en vooreerst a) de kardinaal-bisschoppen onder elkaar over de keuze onderhandelen, dan moeten
b) de kardinaal-clerici erin betrokken worden, daarna c) zal de
rest van de clerus en d) het yolk zijn instemming betuigen, e)
de keizer moet de keuze bevestigen, wanneer hij deze bevoegdheid als een persoonlijk voorrecht gekregen heeft. 2) Gekozen
kan slechts worden een lid van de Romeinse clerus, tenzij daarin
geen geschikt persoon gevonden wordt. 3) Wanneer de boosheid
der mensen niet toelaat, dat te Rome een zuivere, loyale en
simonie-vrije keuze plaats heeft, dan kunnen de kardinaal-bisschoppen met godsdienstige clerici en leken, al zijn het er ook
maar weinig, kiezen, waar ze het meest geschikt achten. 4) De
gekozene zal reeds voor zijn intronisatie volledige jurisdictie
hebben. Het voornaamste uit dit decreet is, dat de pauskeuze nu
feitelijk in de handen der kardinalen gelegd werd. Het recht
van goedkeuring voor de keuze of censuratie is hiermee aan de
keizer ontzegd.
De goede werking van dit decreet toonde zich al terstond na
de dood van Nicolaas I I. Toen werd op wettige wijze Alexander
II, die aartsbisschop van Milaan was, tot paus gekozen. Het
Duitse hof echter liet door een vergadering te Bazel een zekere
Cadalus tot paus benoemen. Maar het was nu voor de hele Kerk
Hildebrand.
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duidelijk, wie de wettige paus was, en na enige jaren moest het
hof zijn schisma opgeven.
Hendrik I V was in 105o geboren. Hij had het
ongeluk van zijn vader reeds spoedig te verliezen ; zijn moeder Agnes, een overigens uitstekende vrouw,
was tegen de knaap niet opgewassen, de hovelingen streelden uit
berekening zijn hartstochten. De opvoeding van de toekomstige
koning was zeer ongelukkig, en de aartsbisschop van Keulen,
Anno, deed dan ook een poging, om hem in betere banen te
leiden. Evenwel was die poging niet onbedenkelijk : in 1062,
toen Hendrik in Tribur was, lokte hij hem naar de Rijn en
voerde hem op een gereedliggend schip naar Keulen. Begrijpelijk is, dat hij, niettegenstaande zijn goede bedoelingen, door
deze geweldpleging voorgoed het vertrouwen van de jongeling
verbeurde. Als Hendrik het bestuur aanvaardt, toont het yolk
vooral in Saksen zich zeer afkerig van hem — en hij maakte het
er naar door zijn onzedelijkheid, door zijn afpersing en door
zijn simonie, waardoor hij de steun van de goedgezinde clerus
verloor. Het wordt zó erg ermee, dat in 1072 Alexander I I zijn
raadslieden excommuniceerde.
Zo was dus de verhouding tussen Rome en het Duitse hof
gespannen, toen 21 April 1073 Alexander II stierf. Het Romeinse yolk begreep de ernst van de toestand, en wachtte in
spanning op wat komen zou. Toen werd Hildebrand tot paus
gekozen. Hij nam de naam aan van GregoGregorius VII.
rius
VI I. Door het zenden van een afgevaar103-1085.
di de bij de plechtigheid der consecratie van
de paus gaf Hendrik I V duidelijk zijn instemming met deze
keuze aan. Aanvankelijk was de verhouding tussen de nieuwe
paus, die hoopte, dat de jaren Hendrik wijzer zouden maken,
en Hendrik I V, die, door een geweldige opstand der Saksen in
het nauw gebracht, hulp van de paus verwachtte, zeer goed. De
paus zet onmiddellijk het hervormingswerk van zijn voorgangers met kracht voort.
Maart '074 hield hij
le V astensynode
zijn
eerste
vastensynode
in
Rome, waar hij be1074tegen clerogamie en
palingen
uitvaardigt
tegen
de simonie en de
simonie.
clerogamie, en het yolk te hulp roept door het
to vermanen, alle gemeenschap met dergelijke clerici of te breken.
(Of de „Ordo" toen reeds was een impedimentum dirimens
matrimonium, staat niet vast. Zeker is hij dat geworden in 1123
op het negende algemene concilie, het eerste van het Lateraan).
Hendrik IV.
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Deze bepalingen van de paus werden door de
schuldige clerus overal met grote tegenzin ontvangen : in sommige Duitse bisdommen kwam
het tot formeel verzet van de priesters tegen de bisschoppen ; ja,
bisschop Otto van Constanz voerde de onbeschaamdheid zó ver,
dat hij zelf zijn priesters aanried, om een vrouw te nemen. Behalve deze Otto stonden aan het hoofd der oppositie Liemar,
bisschop van Bremen, en Siegfried van Mainz, die wel niet
tegen de bepalingen aangaande het coelibaat ageerden, maar
beweerden, dat de paus niet het recht had, om in Duitsland
concilies te houden door zijn legaten. Zij werden met nog enige
anderen naar Rome geroepen ter verantwoording.
Hendrik I V steunde die weerspannige bisschoppen, die met
de raadgevers van Hendrik in de ban geslagen werden. Gregorius liet zich niet afschrikken. I n de synode van 1074 waren
alle bepalingen van die van 1059 overgenomen, behalve die
welke betrekking hadden op het „eigenkerkenrecht". Die had
de paus opzettelijk weggelaten, omdat hij hoopte, dat de vorsten
hem zouden ondersteunen in zijn hervorming van de clerus.
Toen echter bleek, dat noch Philip I van Frankrijk, noch Hendrik I V dit van plan waren, voegde hij op de
2e V astensynode
synode van 1075 bij de weggelaten bepaling er
1075.
nog een toe, die de lekeninvestituur voor de
tegen investituur.
bisdommen verbood. We hebben reden, om aan
te nemen, dat Gregorius ook nu de strijd niet wilde; hij liet
immers aan Hendrik weten, dat er over de uitvoering van de
bepalingen te onderhandelen viel. Maar hij had door deze bepaling een hoge troef in handen, waardoor hij meende de
vorsten tot medewerking te kunnen bewegen. Hendrik I V echter, die intussen de opstand der Saksen bedwongen had, dreef
de zaak op de spits door in Milaan een bisschop te benoemen
tegen de persoon, die door Alexander I I reeds was aangewezen
en door Gregorius bevestigd was. 24 Januari 1076 belegt Hendrik een grote synode te Worms, waar de bisSynode te Worms
schop van Utrecht, Willem, het grote woord
/076.
voerde. Deze synode verklaarde onder de
drang van Hendrik en Willem, dat Gregorius, „de valse monnik", onwettig paus was — en daarom afgezet. De gezant, die
dit in Rome moest mededelen, vond daar juist
3e V astensynode
de vastensynode van 1076 vergaderd. Grego/076.
rius beschermde hem tegen de woede der aanwezigen. De volgende dag besloot de synode, en de paus sprak

Tegenstand vooral
in Duitsland.
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plechtig de ban uit over Hendrik, ontbond
diens onderdanen van hun eed van trouw, en
verbood hun aan hem te gehoorzamen. Hendrik werd echter niet van zijn waardigheid vervallen verklaard :
het was slechts een suspensie.
Het bericht hiervan bereikte Hendrik, toen hij in Utrecht
het Paasfeest vierde. Twee dagen voor het feest vernam hij het
vonnis. Men verhaalt, dat bisschop Willem bereid gevonden
werd, om de indruk van het vonnis bij het yolk weg te nemen.
Hij hield, naar men zegt, op de Paasdag een fulminante rede
tegen de paus, de meinedige, echtbreker, valse apostel, wiens
vonnis waardeloos was, omdat hijzelf door de bisschoppen met
de ban getroffen was. Wanneer deze redevoering al enige indruk maakte, dan werd die toch te enenmale weggenomen, toen
op dezelfde dag de kathedraal van Utrecht door de bliksem getrof fen en in as gelegd werd, en kort daarop de bisschop zelf in
wanhoop en zonder de H. Sacramenten ontvangen te hebben,
stierf. En bisschop Willem was niet de enige van Hendriks
partij gangers, die in deze tijd onverwacht stierf. Men zag hierin
de hand Gods. Aanvankelijk hadden zeer vele Duitsers met
grote tegenzin het vonnis tegen hun koning
Icritieke fiositie v.
vernomen. Maar reeds spoedig veranderde hun
Hendrik IV .
gezindheid. Zij moesten erkennen, dat Hendrik het verdiend had, zagen, dat hij volstrekt niet zijn best
deed, om zijn leven en zijn bestuur te verbeteren. Zo groeide de
pauselijke partij met de dag. Daar kwam bij, dat, tot overmaat
van ramp voor Hendrik, de bisschop van Metz de gevangen Saksische groten, die hij in bewaking had, liet ontsnappen, terwijl
Dok bisschop Burchard van Halberstadt naar zijn zetel terugkeerde, zodat het gevaar ook weer uit Saksen begon te dreigen.
Toen dan ook Hendrik pogingen deed, om een concilie te beleggen ten einde de paus opnieuw of te zetten, kon dat niet
doorgaan, omdat er maar enige bisschoppen kwamen. Daarentegen belegden de Duitse vorsten een vergadering, om tot een
nieuwe koningskeuze te komen. Daar waren ook de gezanten
van de paus tegenwoordig, die de vorsten aanmaanden tot gematigdheid, want paus Gregorius VI I heeft nooit de hoop opgegeven, dat Hendrik nog eens tot inkeer zou komen.
Terwij 1 nu de vorsten onmiddellijk tot een nieuwe keuze
wilden overgaan, wisten de gezanten te bewerken, dat ze de beslissing uitstelden tot een nieuwe rijksdag, die 2 Februari 1077
te Augsburg zou gehouden worden, en waarop de paus persoonHendrik v. koningschap vervallen.
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lijk zou verschijnen. Hendrik moest zich voorlopig van de regering onthouden, totdat de paus zijn oordeel zou hebben uitgesproken. I ntussen spraken de vorsten af, dat ze Hendrik in
geen geval meer zouden erkennen, wanneer hij door zijn schuld
langer dan een jaar in de ban bleef. 't Was dus uiterst kritiek
voor Hendrik.
De toebereidselen voor de nieuwe rijksdag worden gemaakt.
De paus gaat op reis om de rijksdag bij te wonen, die over
Hendriks lot zal beslissen. Omstreeks Kerstmis verliet hij Rome
en kwam 8 Januari te Mantua aan, waar hij twintig dagen
wachtte op het gewapend geleide, dat de Duitsche vorsten hem
voor de tocht over de Alpen hadden toegezegd.
I ntussen had, eveneens kort voor Kerstmis,
Hendriks tocht
Hendrik
I V, die beloofd had te Spiers te zulover de Alpen.
len blijven, die stad verlaten in gezelschap van
zijn gemalin en zijn zoon Koenraad : zonder geleide en bijna
zonder geld ging hij op reis, om de paus in Italie op te zoeken.
Omdat de Duitse Alpenpassen door de vorsten bezet gehouden
werden, moest hij zijn weg nemen door Bourgondie en Savoye
en over de Mont-Cenis. Bij de graaf van Besancon en bij zijn
schoonmoeder, de markiezin van Susa, vond hij hulp, en tegen
grof geld waren de inwoners bereid, om hem op de gevaarlijke
tocht als Bids te dienen. Een tijdgenoot zegt er het volgende
van : „De winter was streng zij kwamen met de grootste
moeilijkheden op de top van de berg, maar toen was het onmogelijk verder te gaan : ijsvlakten bedekten de belling, die zij
af moesten, hoe zouden zij zich op die gladde viakte wagen !
De mannen kwamen ertoe, om op handen en voeten te lopen, of
ze lieten zich op de schouders der gidsen dragen, toch vielen ze
dikwijls en gleden langs de paden omlaag. Dikwijls was hun
leven in gevaar.
De koningin en de vrouwen van haar omgeving werden op
een soort sleden van ossehuiden gezet en zo de weg langs getrokken. De paarden werden in stellaadjes opgehesen of met
saamgebonden poten voortgesleept : slechts weinige (paarden)
brachten het er levend af". Zo kwam de koning in I talie, waar
hij door velen met vreugde begroet werd, en zelfs spoedig een
leger tot zijn beschikking had. Want ook in Lombardije waren
er velen, die bang waren voor de hervormingen van Gregorius
en die nu hoopten, dat Hendrik tegen de paus zou optreden.
De paus had, uit vrees voor een hinderlaag, op het bericht van
Hendriks aankomst Mantua verlaten, en zich teruggetrokken
I
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op het bergslot Canossa, dat toebehoorde aan zijn trouwe vriendin Mathilde, markgravin van Toskane, die ook in de moeilijkste omstandigheden de paus trouw bleef. Maar een gewelddadig
optreden tegen de paus lag allerminst in de bedoeling van Hendrik. Er was hem integendeel alles aan gelegen, om voor de
rijksdag van Augsburg met de paus tot een verzoening te komen.
Nauwelijks in I talie aangekomen verzocht Hendrik dan ook
zijn schoonmoeder Adelheid, zijn nicht Mathilde van Toskane
en zijn peter, de heilige abt Hugo van Cluny, om zijn bede tot
ontheffing van de ban aan de paus te gaan aanbieden. Zij doen
het, maar Gregorius weigert op dat verzoek in te gaan, omdat
de zaak van Hendrik te Augsburg zou behandeld worden : daar
kon de koning met zijn verzoek komen. Terwijl de pleitbezorgers van Hendrik nog bezig waren met hun invloed op de
paus uit te oefenen, verschijnt plotseling de
Hendrik te Canossa.
koning zelf te Canossa — niet echter met een
leger, maar in het kleed van de boeteling. Hij bleef er drie
dagen in de nabijheid van het kasteel en kwam voor de poort
„zonder enig teken van zijn koninklijke waardigheid, blootsvoets, in boetekleed, onophoudelijk de apostolische barmhartigheid inroepende, zodat alien, die het zagen of hoorden, tot in de
ziel geroerd werden. Men pleitte voor hem met tranen, men
stond verbaasd over deze ongewone hardheid, en men beschuldigde ons zelfs van tyrannieke wreedheid". Zo meldt Gregorius
later zelf aan de Duitse vorsten.
I ntussen bleef de paus standvastig : hij achtte zich gebonden
door zijn afspraak met de Duitse vorsten. Reeds hadden Adelheid en Hugo van Cluny van verdere bemoeiingen afgezien.
25 Januari was Hendrik te Canossa gekomen en in de avond van
de 27e trok hij weg, teleurgesteld door het mislukken van deze
poging. Daar ontmoet hij in de kapel van St. Nicolaas abt Hugo
en Mathilde. Hugo weigerde nog iets voor hem te doen, Mathilde zou een laatste poging wagen. Zij zag met lede ogen de
onbuigzaamheid van Gregorius en kwam ertoe, hem te verklaren, dat hij een tyran was, zo hij niet toegaf ! Deze laatste
poging had succes. Gregorius ontsloeg Hendrik van de ban,
maar, zoals de paus uitdrukkelijk verklaart : „ I k heb hem in de
kerkelijke gemeenschap opgenomen, maar zonder hem in het
koningschap te herstellen, of de gelovigen te noodzaken, om
hem te gehoorzamen. En dat heb ik hem geweigerd, om de eindbeslissing aan hem zelf en aan de Duitse bisschoppen en vorsten
over te laten, hetzij door een vonnis, hetzij door een overeenI 89

komst". Hendrik werd de 28e tot de H. Mis van de Paus toe,
gelaten en ontving uit zijn handen de H. ComBeoordeling.
munie. Zijn hele verleden is er borg voor, dat
Gregorius het nog eens oprecht wilde proberen. Wat Hendrik
betreft, hebben we die waarborg niet. Zeker was zijn boetedoening ingeaven door eigenbelang — maar dat sluit toch de oprechtheid niet noodzakelijk uit bij de wispelturigheid van
zijn karakter is het mogelijk, dat hij inderdaad goede voornemens had.
Overigens moeten we ook bier juger des faits d'apres leur
date. Vooral moeten we niet vergeten, dat die vrijwillige boetewerken in de middeleeuwen in ere stonden en niet dat onterende
karakter hadden, dat wij geneigd zijn erin te zien : het boetekleed ontsierde toen de man nog minder dan thans.
De goede gezindheid van Hendrik duurde niet lang : reeds
voor hij Italie verliet, had hij weerom betrekkingen aangeknoopt
met zijn geexcommuniceerde vrienden en met de bisschoppen in
Lombardije, die van een verzoening met de paus niet weten wilden, en liever Hendrik op hun beurt wilden afzetten, dan met
hem en de paus zijn.
Voor de Duitse vorsten waren de reis van Hendrik naar
I talie en zijn verzoening met de paus een geweldige misrekening geweest. Zij hadden gerekend op de excommunicatie als op
een soort droge guillotine, die hen van Hendrik zou verlossen.
De afgesproken rijksdag op 2 Februari kon niet doorgaan door
de afwezigheid van paus en koning. Hendrik had in NoordI talie de macht in handen, en liet de paus ook niet gaan naar
de rijksdag op 14 Maart 1077 te Forchheim.
Hendrik verhindert
Door zijn legaten poogde Gregorius nog de
de reis v. paus n.
vorsten tot gematigdheid te brengen, maar
Duitsland.
deze tastten door, en kozen een tegenkoning
in de persoon van Hendriks zwager, Rudolf van Zwaben ; waarvan aan de paus kennis gegeven werd. Maar de paus erkende
deze keuze voorlopig niet. Hendrik trekt dan
Bur geroorlog.
met I taliaanse troepen naar Duitsland, waar
zijn legermacht versterkt werd door allerlei ontevreden elementen — en de burgeroorlog barstte los.
Toen het duidelijk werd, dat Hendrik geen verzoening wilde,
sprak de paus zich na drie jaar aarzelen uit : hij slaat Hendrik
in de ban ; daardoor komt hij voor het koningschap niet meer in
aanmerking ; de paus ontneemt hem alle koninklij ke macht en
verbiedt de christenen aan hem als koning te gehoorzamen. De
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andere candidaat, Rudolf, kan zich dus als rechtmatige koning
beschouwen : de paus staat -hem toe, in Duitsland te regeren.
Het antwoord van Hendrik en zijn partij was de aanstelling
van een tegenpaus in de persoon van Guibert, aartsbisschop van
Ravenna, die Hendrik tot keizer zou kronen. Wel werd Hendrik
in hetzelfde jaar verslagen door de Saksers in de slag aan de
Elster, maar de overwinning was voor de tegenpartij te duur
gekocht, daar Rudolf sneuvelde. Terwijl nu de paus weer pogingen doet, om de s Duitse vorsten van een nieuwe keuze af te
houden, en zo de weg tot verzoening met Hendrik niet af te
sluiten, brengt Hendrik de strijd over naar Italie, waar hij zijn
tegenpaus naar Rome wil brengen. Hij had in Noord-Italie een
grote partij en zocht de hulp van de Byzantijnen, die nog steeds
niet de hoop hadden opgegeven, om Zuid-Italie terug te winnen.
Gregorius wordt gesteund door de trouwe Mathilde van Toskane en door de Noormannen, die onder Robert Guiscard een
krachtig Rijk hadden in Zuid-Italie en Sicilie (een dergelijk
Rijk als dat bekeerde barbaren in Normandie gesticht hadden).
De Saksers, die Hendrik bij de Elster verslagen hadden, laten
zich door hem voor geen vergelijk vinden, zodat hij toch niet
zijn volle kracht in Italie kan ontplooien.
In io8o trekt Hendrik naar Italie en verHendrik belegert
schijnt
daags voor Pinksteren voor Rome. In
Rome.
die omstandigheden toonde zich St. Gregorius
in de volle grootheid van zijn karakter. Hij gaat door met de
Kerk krachtig te besturen. Terwijl hij door toegevendheid de
huip had kunnen verwerven van de koningen van Frankrijk en
Engeland, vinden we juist uit deze tijd brieven met krachtige
vermaningen aan die vorsten. Als men hem vermaant, om zich
met Hendrik te verzoenen, wil hij dat alleen, wanneer deze zich
eerst met God verzoent. De in Duitsland nieuwgekozen koning
Hermann van Luxemburg kon door de onderlinge verdeeldheid
in zijn partij de Paus niet steunen. De Noormannen werden
door de Byzantijnen bezig gehouden.
Toch moest Hendrik, die voortdurend in Zuid-Italie bleef,
drie tochten ondernemen, voor hij Rome kon innemen. Bij de
tweede van die tochten moet het gebeurd zijn, dat hij door verraders binnen de stad brand liet stichten bij de St. Pieter, om
zo de verdedigers aan de wallen weg te lokken — de paus echter
bluste de brand met het maken van een kruisteken. Eindelijk,
2 Juni 1083, kon hij de stad gedeeltelijk veroveren, n.l. de z.g.n.
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Civitas Leonina, waar St. Pieter en het Vaticaan gelegen zip n (de pausen woonden toen
nog in het Lateraan), en welk stadsgedeelte
door de Tiber gescheiden is van de rest van de stad, terwijl de
brug beheerst wordt door de Engelenburg, toen wel het sterkste
kasteel ter wereld.
Hendrik liet zijn tegenpaus in St. Pieter kronen, maar, geen
kans ziende, om de stad te veroveren, poogde hij het Romeinse
yolk tot ontrouw jegens Gregorius over te halen, wat hem gedeeltelijk gelukte, maar slechts voor korte tijd. Want ofschoon
hij erin slaagde, om Rome en zelfs het Lateraan een ogenblik
in zijn macht te krij gen, de paus zelf kon hij niet bereiken in
de Engelenburg, en weldra moest hij aftrekken, toen Robert
Guiscard, na bij Durazzo de Byzantijnen verR obert Guiscard
slagen
te hebben, de paus kwam helpen. Evenontzet Rome.
wel „non tali auxilio" mocht Gregorius wel
zuchten. De woeste Noormannen hielden op zó gruwelijke wijze
huis in de ontrouwe stad, dat het verblij f aldaar voor Gregorius
onmogelijk geworden was. Nadat hij te midden van Noormanse
escadrons naar het Lateraan was teruggebracht, zag hij zich
genoodzaakt, de stad te verlaten, om er niet meer terug te keren.
Hij ging naar Monte Casino, de beroemde Benedictijner-abdij,
waar zijn trouwe Desiderius abt was, en vandaar naar Salerno.
Vanuit deze plaats schreef de paus zijn laatste brief aan de
hele christenheid : „De woorden van de psalmist „quare fremuerunt gentes" zijn in vervulling gegaan. De vorsten, de volkeren
en de priesters hebben zich verenigd tegen de Christus en tegen
Zijn Apostel Petrus, om de godsdienst te vernietigen. Maar
door een uitdrukkelijke bestiering Gods hebben zij noch door
hun wreedheid, noch door hun beloften tot dwaling kunnen
brengen hen, die vertrouwen op God gesteld hadden. I ndien zij
hun hand tegen Ons hebben opgeheven, dan is het alleen, omdat
wij niet hebben kunnen zwij gen op het gezicht van de gevaren,
die de Kerk liep, omdat wij niet hebben kunnen dulden, dat de
Bruid van God gekluisterd werd. Overal ter wereld heeft zelfs
de armste vrouw het recht, om zelve hare bruidegom uit te
kiezen, maar de Kerk Gods, de Bruid van Christus en onze
Moeder, mag die dan op aarde niet verbonden blijven aan Naar
wettige Bruidegom ? (zinspeling tevens op het „huwelijk" tussen de bisschop en zijn kerk). Onze legaten zullen U in bijzonderheden over de oorsprong van deze treurige toestand inlichten :
zij zijn aan St. Petrus trouw gebleven en geen onwaardige beDe Civitas Leonina
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handeling heeft hen uit de schoot der Kerk kunnen losmaken.
Wat mij betreft, al ben ik een zondaar, ik ben volgens het woord
van de profeet gesteld op een hoge berg, en ik aarzel niet zonder
angst of vrees luide te zeggen, dat de christelijke godsdienst,
o schande, een voorwerp van verachting geworden is voor de
Joden, de Saracenen en de heidenen . . . . Sinds Constantijn de
Grote heeft Satan nooit op zo geweldige wijze tegen de Apostolische Stoel gewoed . . . . I ndien gij ware christenen zijt, dan
bid ik U en vermaan ik U, ik Uw broeder en onwaardige meester : komt ter lief de Gods te hulp aan uw Vader, de H. Petrus,
en aan uw Moeder, de H. Kerk, indien gij vergiffenis van uw
zonden en eeuwige zaligheid verwerven wilt. Dat de almachtige
God uw verstand verlichte !"
De H. Paus mocht de verbetering van de toestand niet beleven. Terwijl in Duitsland en in I talie de partij van Hendrik
steeds groter werd, terwijl alle voortekenen
Dood van Gregowezen op haar overwinning, stierf de grote
rius VIL
man, aan wie Gods Kerk zo enorm veel te
danken heeft, te Salerno, — naar men zegt — met op zijn lippen
het sublieme woord : „Dilexi justitiam et odivi iniquitatem,
propterea morior in exilio". Het leven van Gregorius is niet
dat van iemand, die verteerd werd door heersBeoordeling.
zucht, maar dat van iemand, die maar een
hartstocht kende, de ijver voor God en voor zijn Kerk. Moeilijk
is te ontkennen, dat hij in zijn politiek fouten heeft begaan door
zijn al te grote vergevingsgezindheid tegenover Hendrik. Maar
bij God geldt niet : „het is erger dan een misdaad, het is een
fout !" Zijn vertrouwen in de mensheid pleit voor zijn karakter.
Door die fouten moge de gisting langer geduurd hebben, de
zuivering zal er te groter om geweest zijn. Gregorius blij ft het
toonbeeld van edele en onbaatzuchtige strijd voor het recht. Hij
stierf 25 Mei 1085.
Het duurde meer dan een jaar, voor de nieuwe paus Victor
III (abt Desiderius van Monte Casino) gekozen werd. De
tegenpaus Guibert, als Clemens I I I, maakte hem het verblij f te
Rome onmogelijk. Nog in 1087 stierf deze paus, die met kracht
het werk van Gregorius VI I had volgehouden, evenals zijn opvolger Urbanus I I dat deed. In de eerste jaren na de dood van
Gregorius VI I bleef de macht van Hendrik steeds wassen : hij
bestreed met succes zijn tegenstanders in Duitsland en in Italie.
Hermann van Luxemburg stierf in 1088 en vrij algemeen werd
193

Hendrik weer als koning erkend, ook door diegenen, die van
zijn tegenpaus niets wilden weten.
Eerst in 1093 begon de kans te keren door het drijven van
Hendrik om zijn tegenpaus erkend te krijgen. Mathilde van
Toskane veroverde in Italie de ene burcht na de andere, en zijn
eigen zonen begonnen van de keizer of te vallen, I n 1093 stond
zijn zoon Koenraad tegen hem op. Daardoor was paus Urbanus
I I in staat om in 1095 de grote synode te Clermont te houden,
waar hij de bepalingen tegen de investituur hernieuwde; en de
volkeren opriep tot de eerste kruistocht. Het leger der kruisvaarders, waarbij zich geen vorsten aansloten, omdat die in die
tijd alien in onmin waren met de paus over de investituur, veroverde op zijn weg naar het H. Land Rome op de tegenpaus
Guibert, die het nog altijd bezet hield. In 1097 moest Hendrik
I V I talie verlaten, om er niet meer terug te keren. Nog moest
de ongelukkige vorst beleven, dat na de dood van Koenraad ook
zijn tweede zoon Hendrik V van hem afviel : een Saksisch edelman had hem jaren geleden gezegd : „van een slecht rund komen
alleen slechte kalveren". 7 Augustus 1106
Dood van Henstierf
hij in rouwmoedige stemming en verdrik IV.
giffenis vragend voor het gedane onrecht. De
man heeft veel misdaan, maar de omstandigheden verklaren veel
en ook hem moeten we beoordelen in het licht van zijn tijd.
Na de dood van Hendrik I V was de investiHendrik V.
tuurstrijd niet geeindigd. Zijn zoon Hendrik
Voortzetting
V hervatte hem met nieuwe moed. Ook hij
v. d. strijd.
trok weer met legers naar I talie, om paus Paschalis II tot toegevendheid te dwingen. Hij neemt de paus
verradelijk gevangen, maar na jarenlange strijd en talrijke vergeefse onderhandelingen ziet hij zich door de tegenstand in
Duitsland gedwongen, om vrede met de paus te maken.
Dit had plaats onder het pontificaat van Callixtus II, 23
September 1122, te Worms. De oplossing was
Concordaat van
mogelijk
geworden, doordat te midden van
Worms I122.
de strijd de theologen en canonisten onderscheid waren gaan maken tussen de kerkelijke en wereldlijke
macht, het geestelijk ambt en de tijdelijke goederen, die alle in
het ene Episcopaat verenigd waren. In Frankrijk en Engeland
werd dit terstond toegepast, in Duitsland maakte het ook de
verzoening mogelijk. De vreugde over de verzoening was algemeen. In het concordaat doet de keizer of stand van de investituur met ring en staf, en belooft hij, dat de keuze van bisschopI 94

pen en abten vrij zal zijn. Daardoor was erkend, dat de Kerk
haar eigen dienaren aanstelt, en dat zij alleen het geestelijk
ambt verleent. Maar van kerkelijke zijde werd erkend het grote
belang, dat het Rijk had bij dezelfde benoemingen, in de bepalingen, dat de keizer in het Duitse Rijk bij de keuze mag
tegenwoordig zijn, en dus invloed kan uitoefenen, dat hij in
twij felachtige gevallen volgens de raad van de metropoliet en
van de betreffende diocesaanbisschoppen over de keuze mag beslissen, en dat de wereldlijke bijkomstigheden van het geestelijk
ambt door de keizer worden overgedragen door overhandiging
van de scepter ; dit heeft in Duitsland voor, in I talie en Bourgondie binnen 6 maanden na de consecratie plaats. Merk op, dat
de invloed van de keizers op de pauskeuze stilzwijgend werd afgeschaft, dat daarentegen het homagium (=le A lg. Concilie v.
de
huldiging als leenheer van de keizer) der
Lateraan II 2 3 .
bisschoppen stilzwijgend werd toegestaan.
I n Maart—April 1123 hield Callixtus I I te Rome in het
Lateraan met grote plechtigheid een algemeen concilie ( I Later.) ; sinds 870 had dit niet meer plaats gehad. Op dat concilie
werden de bepalingen van het concordaat van Worms bekrachtigd, en o.a. bepaald, dat huwelijken van de hogere geestelijken
ongeldig zijn (ze worden dus niet nu eerst ongeldig verklaard,
maar de bestaande bepalingen worden gesanctioneerd).
Terwijl aldus het Duitse yolk met zijn vorsten in binnenlandse oorlogen en buitenlandse strijd zijn krachten verdeed,
kwam aan zijn Zuidwest-grens op het nieuwe Rijk, dat eerst de
gelijke, dan voor eeuwen de meerdere van het H. Roomse Rijk
zijn zou. I n Frankrijk regeerden toen sinds enige generaties de
Capets, die door een doelbewuste politiek van eeuwen de eenheid
van het land wisten te bewerken, door sluwe politiek een formele
breuk met de H. Stoel telkens wisten te voorkomen. De Franse
vorsten hebben zich tegenover Kerk en Paus aan niet minder
ongerechtigheden in deze en de volgende eeuwen schuldig gemaakt, maar meer berekend en diplomatiek meer ervaren, hebben ze hun land daar niet zo geweldig onder doen lijden. Ook
over investituur en clerogamie is in Frankrijk gestreden onder
Gregorius VI I en zijn opvolgers, maar, was de strijd er even
hardnekkig als in Duitsland, de overwinning der Kerk even
schitterend, door de grotere gematigdheid van het Franse Hof
is de strijd er veel minder rijk aan spannende episoden, terwiji
de hervorming in Frankrijk ook veel beter was voorbereid.
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- Jets dergelijks zouden wij kunnen zeggen van Engeland.
Door de geweldige en succesvolle hervorPositie v. h. pansdom aan het einde
mingsactie, die ze sinds de tweede helft der
v. d. strijd.
elfde eeuw ontplooid hebben, hernamen de
Pausen, wier aanzien door het wangedrag van onwaardige
voorgangers zó diep gezoken was, dat wederopheffing menselijkerwijze onmogelijk scheen, de hun toekomende plaats in
de Kerk. Een ding mogen we toch na al het bovenstaande
niet vergeten : dat de mogelijkheid van zich te verhef fen voor
de pausen gemaakt is door Duitse vorsten, die niettegenstaande
al hun fouten zich daardoor een onsterfelijke verdienste
verworven hebben. Door de macht, die de pausen in die jaren
ontplooiden, door de superioriteit van hun bedoelingen en handelingen hebben de volkeren weer geleerd, om met de grootste
eerbied op te zien naar de opvolger van de H. Petrus. Zij hebben
van nu of gedurende eeuwen met graagte geluisterd naar zijn
stem, zij hebben in de Plaatsbekleder van Christus op aarde uit
vrije wil en diepe overtuiging een macht erkend, die dikwijls
zelfs ging buiten de grenzen van de bevoegdheden, die door de
Stichter der Kerk onafscheidelijk aan het pausschap verbonden
zijn. De volkeren van Europa zijn de Paus weer gaan beschouwen als de gemeenschappelijke Vader van de christenheid, in
wiens handen de gemeenschappelijke belangen veilig waren, en
wiens gezag ingeroepen werd bij onderlinge geschillen.
Zo is ontstaan die middeleeuwse volkerenbond, die geen geschreven wet had en geen plechtig bezworen traktaten, maar die,
ontstaan uit de algemene overeenstemming, een zo machtig
middel geweest is ter beschaving van Europa, die ons werelddeel in staat heeft gesteld tot de grootse militaire ondernemingen in dienst van een heilig ideaal (de kruistochten), die de
volkeren in eensgezindheid gebracht heeft naar het Oosten, om
daar de schatten van wetenschap en kunst, van meer verfijnde
levensvormen en materiele gemakken te gaan leren van de Byzantijnen, die ze rechtstreeks van de oude Grieken en Romeinen
geerfd hadden en bewaarden, — die de mogelijkheid geschapen
heeft van internationale godsdienstige bewegingen (Franciscus,
Dominicus) op godsdienstig gebied, waarvan wij nog de voordelen genieten — die de wetenschap internationaal maakte aan
universiteiten, die hoogleraren uit de hele wereld zagen optreden, en waarvan de graden over de hele wereld geldig waren
— die wel niet de oorlogen van de opkomende nationaliteiten
onderling heeft kunnen voorkomen, maar toch gemaakt heeft,
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dat we in die eeuwen met recht kunnen spreken van een Europese volkerenfamilie.
Dat overwicht van • de pausen komt al dadelijk scherp uit
tegen het einde van de I nvestituurstrijd, als Urbanus II op de
synode van Clermont in 1095 de volkeren opriep tot de eerste
kruistocht.
3. Net doel der kruistochten.

Na de geweldige nederlagen, die de Arabieren in 718 voor Constantinopel en in 732 bij
Poitiers geleden hadden, was de Mohammedaanse verovering tot stilstand gekomen. Zelfs waren de Byzantij nen weer een heel eind gevorderd met de herovering van
Klein-Azie, terwijl de Spanjaarden voortdurend het Morenrijk
bestookten. Maar niettemin bleven in Afrika en in het Oosten
de christenheden, in zover zij niet verdwenen, zuchten onder de
Islam, de heilige plaatsen in Jerusalem bleven in de macht der
ongelovigen. De christenen waren naar het Zuiden geheel afgesloten, naar het Oosten gedeeltelijk, de Kerk was beperkt tot
Europa, terwijl dan nog in het Noorden van ons werelddeel
eerst in de elfde eeuw het zich voorgoed begon to vestigen.
Nadat de verovering had opgehouden, was men met de Mohammedanen allengs op betere voet geraakt : hun strijdvuur was
geblust, en in het bijzonder over het bezoeken der heilige plaatsen waren overeenkomsten getroffen. Aanvankelijk hadden de
christenheden, die onder de Islam zuchtten, haar natuurlijke
beschermers gevonden in de keizers van Constantinopel, tot wier
gebied zij vroeger behoorden. Maar, toen door de iconoclastenstrijd (726-842) Constantinopel hoe 'anger hoe meer de chris'telijke volkeren van het Oosten van zich vervreemdde, en deze
volkeren door de pelgrims hoorden gewagen van de machtige
keizer ( Karel) in het Westen, gingen de patriarchen van het
Oosten steun zoeken bij die nieuwe macht in het Westen.
Karel de Grote oefent dan ook het protectoraat over de Oosterse christenen uit en over de heilige plaatsen, en dat wel met
zO'n ontzag bij de Arabieren, dat de toenmalige khalif hem het
H. Graf ten geschenke gaf. I n het H. Land werden huizen ingericht ten gerieve der pelgrims en gedurende twee eeuwen
waren geregelde pelgrimstochten mogelijk, die in alle veiligheid geschiedden. Zelfs Scandinaviers en I Jslanders zien we
op het eind der tiende eeuw opgaan naar Jerusalem.
De Islam tot rust
gekomen.
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Die gunstige toestand hield op, toen in het begin der elfde
eeuw khalif Hakem de heiligdommen te Jerusalem verwoestte
en de christenen begon te vervolgen. Het Westerse protectoraat
kwam toen te vervallen, en bij het einde der vervolging treedt
Byzantium weer als protector op. Van het begin of aan waren
de Byzantijnen de Westerse pelgrims kwalijk gezind, wat na
de voltrekking van het schisma in 1054 veel erger werd. Die
pelgrims begonnen toen in clubjes op te trekken, om zich te
kunnen verdedigen, ja zelfs met hele troepen, om zich desnoods
met de wapenen in de hand de weg naar Jerusalem te banen. I n
1065 gingen de bisschoppen en ridders van Zuid-Duitsland met
niet minder dan twaalfduizend man naar Jerusalem. Onder hen
was ook bisschop Willem van Utrecht, van wie we boven spraken. Ze hadden tegen de vijandelijke bevolking formele slagen
te leveren en, menigeen verloor het leven, dat Willem er nauwelijks afbracht. Hierdoor begon de Latijnse invloed in Palestina
te herleven, men maakte er weer vaste nederzettingen, toen een
nieuwe catastrofe nieuwe middelen nodig maakte.
christenen in Italie en in heel Zuid-Europa
Het evaar
g
words
hadden
steeds te lij den gehad van de invallen
weer dringend.
der Saracenen, die in 827 Sicilie veroverd
hadden, en het tot 1061 in hun macht hielden. Zij waren voor
Zuid-Europa met hun voordurende strooptochten een niet mindere ramp, dan de Noormannen het voor het Noorden geweest
waren. Zo was de schrik voor de Saracenen erin gebleven, het
bewustzijn, dat hij de christelijke cultuur van Europa bedreigde, onderhouden.
Die invallen waren veel meer frequent geworden, sinds in
964 de Fatimieden (gewaande afstammelingen van Mohammeds dochter Fatima) hun heerschappij in Egypte gevestigd
hadden. Maar er was meer, dat de bezorgdheid der christenen
moest gaande maken. I n de I slamietische wereld van het Oosten, die zich betrekkelijk rustig gehouden had, was nieuw bloed
gekomen door de Seldsjukken. Ze waren afkomstig uit middenAzie, veroverden de Mohammedaanse Rijken in het Oosten, en
namen dan de godsdienst van de overwonnenen aan met zoveel
vuur en fanatisme, dat de idee van de heilige oorlog weer krachtig opleefde. De aldus versterkte Islam richtte zijn eerste aanvallen tegen Klein-Azie, dat de Byzantijnen gedeeltelijk heroverd hadden, en voor 1092 waren de voornaamste Griekse
eilanden in zijn macht.
De Turkenheerschappij hield met de rechten, welke de chrisI 98

tenen zich in de loop der tijden met betrekking tot Jerusalem
verworven hadden, in het geheel geen rekening ; veel meer, in
afwijking van wat de Arabieren gedaan hadden, vervolgde zij
de christenen in de veroverde streken, dwong hen tot afval of
moordde hen uit. Wie de zaken verstandig begreep, moest vrezen, dat de volgende aanval van de Turken op Europa gericht
zoude zij n, en dat de Westerse Christenheid een eender lot te
wachten stond.
Daar kwam nog bij, dat in 1085 de verovering van Toledo
door de christenen de Spaanse Mohammedanen uit hun rust
had opgeschrikt, die met hulp uit Afrika hun Rijk opnieuw organiseerden, en zich opmaakten, om revanche te nemen.
Zo dreigde van alle kanten in nieuwe scherpte
Grondgedachte
van de
het gevaar van de I slam. Het bestaan van
Kruistochten.
Christelijk Europa stond op het spel. En de
Westerse volkeren waren zich dit gevaar bewust. Door verdragen en onderhandelingen kon het niet worden afgewend :
de Koran immers predikt de heilige oorlog. Tegenweer was
gebiedend noodzakelijk, en zo werd het ook ingezien door degenen, die het initiatief voor de kruistocht namen, door de
pausen, zowel als door degenen, die deelnamen aan deze gemotiveerde aanvalsoorlogen.
De eerste, die het plan van een grote oorlog tegen de opdringende Islam opvatte, was Gregorius VI I. I n 1073 richtte
Michael VI I van Constantinopel zich tot hem om hulp tegen
de Turken, en dat wel met de voorspiegeling, dat de hereniging
der Kerken er het gevolg van zou kunnen zij n. De paus gaf die
aanvrage door aan de hertog van Bourgondie, en wekte hem en
alle Christenen hiertoe op. Er is toen niets van gekomen.
I n 1094 richtte zich Alexis Comnenus opnieuw tot paus Urbanus I I om hulp tegen de Turken. Het volgend jaar heeft toen
die paus de oproep van Gregorius herhaald op de beroemde synode van Clermont. Zijn redevoering kennen we alleen uit de
verslagen, die kroniekschrijvers ervan geven. Daaruit blijkt, dat
de paus de voile nadruk legde op de verschrikkelijke en wrede
verdrukking, waaraan de christenen in het Oosten ten slachtoffer waren, op de ontheiliging der heilige plaatsen, en niet het
minst op het gevaar, dat ook het Westen van die zij de bedreigde.
„Weet gij dan niet", zo heet het, „gij Duitsers, Saksen, Polen,
Bohemen, Hongaren, ofschoon gij de Turken en Saracenen nooit
in uw midden hebt zien woeden, door hoe geringe zeeengten en
rivieren zij slechts van U verwijderd zijn?.
Gij zult dit
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yolk binnenkort op U zien losstormen. De Christenheid is
reeds teruggedrongen tot slechts een klein gedeelte der wereld,
en dagelijks zien wij het gevaar toenemen, dat zij geheel te
gronde gaat".
De kroniekschrijvers, die ons van de tochten verhalen, leggen
op dergelijke motieven de nadruk, en zo mogen we wel met
Pater Gorris besluiten : „Niet de wraakzucht over enige kwellingen, op pelgrimsreizen ondervonden, niet de begeerte, hoe
gewettigd ook, de plaatsen te bezitten, door Jezus geheiligd,
geen avontuur- of plunderzucht, geen eigenbaat of godsdiensthaat zijn drijfveren tot de kruistochten geweest. Dit alles heeft
meegewerkt . . . . doch altijd secondair. De diepste reden was:
het schandelijk onrecht, van de Muzelman ondervonden, en het
immense gevaar, dat van de I slam dreigde".
Door aan de strijdlust der vorsten en ridders een wijd veld
in het Oosten te openen, kon de kruistocht bereiken, wat de
godsvrede mislukte. De hereniging der Oosterse Kerken is niet
zijn direct doel : hij wil ze eerst bevrijden. Met bewonderenswaardige wijdheid van blik en steunend alleen op het overwicht
van zijn geestelijk ambt, verricht Urbanus I I dit wonder, dat
hij de volkeren van alle streken van Europa in een grootse
onderneming verenigt ; volkeren, die door hun talen, nationale
gewoonten, tegenstrijdige belangen hoe langer hoe meer van
elkaar dreigden te vervreemden.
Hoe het verloop der kruistochten was, behoort tot de profane
geschiedenis.
4. Benedictijnen en Augustijnen.

Bij de bespreking van het ontstaan van St.
Benedictus' regel werd reeds vermeld, dat die
regel in de tijd der Karolingers verplichtend werd gesteld voor
alle kloosters, en ook feitelijk werd ingevoerd. Daarbij ontstonden telkens nieuwe kloosterstichtingen zowel in de reeds
gekerstende landen als in die, welke voor het eerst met het
Christendom in aanraking kwamen. De over heel Europa verspreide Benedictijner-kloosters zijn de opvoeders geweest van
de volkeren tot de christelijke levenspraktijk.
V erdiensten d. BeDe monniken gaven, naar de mate van tijd
nedictijnen:
op godsdienstig geen plaats, een voorbeeld van godsdienstige
bled.
levensopvatting : ze waren uiteraard de lekenwereld daarin steeds vooruit, trokken steeds tot navolging.
I. Benedictijnen.

200

Hun verdiensten beperken zich niet tot louter-godsdienstig
terrein, neen, de hele beschaving van Noord-Europa is voor een
groot deel aan de monniken te danken. — In
op maatschappelijk
hun rustige cel ontwierpen zij plannen, om
gebied.
land aan de zee te ontwoekeren, betere methoden voor landbouw en de daarmee samenhangende industrie,
en straks zien we hen na het volbrengen van hun „opus dei"
uittrekken, gewapend met spade en houweel, om de ontworpen
plannen tot uitvoering te brengen. Aan de kloosterpoort verzamelen zich de armen en ongelukkigen. Wij zien de keukenmeester naar buiten komen, om de hongerigen te spijzigen, de
kleermaker om de naakten te kleden, de schoenmaker om schoenen of klompen uit te delen, maar met hen komt ook de medicijnmeester, om verzachtende zalven of helende dranken te geven
aan de zieken : in een apart gedeelte van de kloostertuin heeft
hij met grote zorg de genezende kruiden geteeld. De landman,
vrij of horig aan het klooster, komt de monniken de kunst afkijken, hoe hij de nieuwe gewassen, door de monniken uit vreemde streken geimporteerd, moet verzorgen ; de koopman vindt er
of trek voor zijn waren. — Andere monniken blijven in hun
cellen : we zien hen ijverig gebogen over hun
op wetenschappelijk
perkamenten
bladen, die ze vol schrijven, lijgebied.
vige boekdelen, met wat ze gered hebben uit
de voortijd : onze hele kennis van de klassieke oudheid berust
op de handschriften dier nijvere schrijvers, -- of ze tekenen op
in naleve bewoordingen wat er voorviel in hun kloosters of in
Kerk en Staat.
I s het wonder, dat het pasbekeerde yolk met innige verering
en liefde hing aan die kloosterlingen, die hun
op paedagogisch
Gaarne
vertrouzoveel weldaden bewezen ?
gebid.
wen ze aan hen hun kinderen toe, en het is
een voorrecht, dat ze elkaar benij den, wanneer hun kind plaatsing kan vinden in de school van het klooster, om daar gevormd
te worden tot een braaf en godsdienstig en ontwikkeld man.
Ze nemen hen op ter opleiding voor de geestelijke stand en voor
wereldse betrekkingen ; en, wanneer we onder de vorstendienaren dier dagen ontwikkelde mannen vinden, berekend
voor hun taak, het is weer goeddeels aan de kloosters te danken.
De mensen toonden hun dankbaarheid door rijke schenkingen
aan de kloosters te doen, zodat sommige abdijen machtig werden
als graafschappen, zeer ten voordele van de horige bevolking,
die dankbaar getuigde : onder de kromstaf is het goed leven.
201

I n Duitsiand was vooral bekend de abdij van
Fulda, gesticht door St. Bonifatius, op wrens
graf te Fulda de Duitse bisschoppen jaarliiks vergaderen. I n ons land was de meest beroemde abdij
voor mannen te Egmond, en voor vrouwen te Rijnsburg. Zoals
het gaat met alle mensenwerk, zo ging het ook
Versla pping d er
met
de roemruchte stichting van St. Benedictucht.
tus. De vijandige mens kwam, en zaaide onkruid. I n de loop van vier eeuwen is ook in de kloosters van St.
Benedictus de tucht verslapt, menig klooster was van zijn oorspronkelij ke instelling afgeweken — de grote rijkdom was niet
vreemd daaraan. Maar ook bier wist de Voorzienigheid uit het
kwade het goede te trekken, en sinds de tiende
Nieuwe opbloei
eeuw zien we een nieuwe opbloei van Benedic_roe eeuw.
tijnse kloosters met enigszins gewijzigde regel.
Middel om verMen voelde, dat het grote middel, om verslapping te voorslapping
voor het vervolg te voorkomen, zou
kJmen.
zijn, onderlinge controle.
Tot dan toe stonden de kloosters geheel onafhankelijk van
elkaar, terwij 1 het toezicht der diocesaan-bisschoppen, dat o.a.
de synode van 802 te Aken voorgeschreven had, dikwijls het
gewenste resultaat niet opleverde. Sinds de tiende eeuw zien we
nu ontstaan congregaties van Benedictijnercongregaties.
kloosters, die volgen de oorspronkelij ke regel
met enige toevoegingen, „consuetudines" genaamd, terwijl het grote verschil is, dat, met behoud van de
stabiliteit, de kloosters elkaar controleren.
Het was in het begin der tiende eeuw, dat Abt Berno, die
reeds in de kloosters van Baume en Gigny met succes aan de
hervorming gewerkt had, zich richtte tot Willem graaf van
Auvergne en hertog van Aquitanie, met de vraag, of hij zijn
villa Cluny bij Macon in Bourgondie zou wilClun y .
len afstaan voor de stichting van een nieuw
klooster ; zijn kloosters immers waren te klein geworden. De
graaf stond het verzoek toe, en in 910 nam Berno met twaalf
monniken zijn intrek in het klooster, dat een modelstichting
werd. De goede roep over het klooster van Cluny maakte, dat
Berno nog voor zijn dood in 927 aanzoek kreeg van zeven bestaande kloosters, om zich met de leiding ervan te belasten : de
eerste kloostercongregratie was in kiem aanwezig.
Na de dood van Berno had het klooster het geluk van gedurende twee eeuwen bestuurd te worden door heilig (verFulda, Egmond,
Rijnsburg.
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klaarde) abten : St. Odo (927-942), St. Majolus (t 994), St.
Odilo 1049), St. Hugo (t 1109). Onder het bestuur van
deze laatste telde de congregatie twee duizend kloosters in alle
landen van Europa ; in al die kloosters legde men zich met ijver
toe op nauwkeurige onderhouding van de regel van St. Benedictus, grote hoogachting voor het H. Officie en de H. Mis,
die met buitengewone luister omgeven werd, trouwe aanhankelijkheid aan de H. Stoel, bedefening der wetenschap, christelijke opvoeding der jeugd en werken van barmhartigheid. De
straffe onderlinge organisatie van deze zeer talrijke kloosters
drong echter een der oorspronkelijke gedachten van St. Benedictus, volgens wie elk klooster een gesloten familiegeheel
vormde, meer naar de achtergrond.
Aan de invloed van Cluny is te danken de
Invloed.
opkomst van menige Franse stad, die ontstond
door de samenwoning van door Cluniacensers vrij gemaakte
horigen, de Godsvrede in Frankrijk en heel Europa, de devotie tot de zielen in het Vagevuur. Voor de eenheid van geest
in die talloze huizen zorgden de Cluniacensers behalve door een
goed-ingerichte contrOle ook doordat te Cluny zelf voor de toekomstige monniken van andere huizen gelegenheid gegeven
werd, om het noviciaat te maken.
Merkwaardig is, dat deze manier van kloostervereniging, zo
heilzaam voor het geestelijk leven, ook voor het maatschappelijk
leven vruchten droeg. De controle der kloosters maakte voortdurende reizen noodzakelijk — de controleurs waren natuurlijk
juist de beste. En we begrijpen, dat na afhandeling van de
geestelijke zaken, er ook gesproken werd over andere belangen.
Men deed elkaar mededelingen van nieuwe methodes op allerlei
gebied, van vondsten in de wetenschap, van ontdekkingen in de
paedagogie. De reizende monniken brachten het nieuws van het
ene land naar het andere, ze bespraken de kwesties van de dag,
bepaalden onderling hun houding in de kerkelijk-politieke
vraagstukken ; ofschoon de Cluniacensers zich in de investituurstrijd niet op de voorgrond geplaatst hebben, maar op de eerste
plaats een kloosterhervorming beoogden, kunnen we veilig zeggen, dat zij de grote steun van Gregorius VI I geweest zijn door
hun voorbeeld en invloed op de publieke opinie, terwijl zij door
hun nauwe verbinding met de paus het gezag van de H. Stoel
verhoogden.
Toch is ook deze stichting tot verval gekomen, maar terstond
werd haar plaats ingenomen door andere gelijksoortige stich203

tingen, die weer meer beantwoordden aan de bepaalde behoeften
van andere eeuwen. I n 1258 gaf Cluny zijn exemptie op, en
stelde zich onder koninklijke bescherming. Sedert 1456 benoemde de Franse koningen de abten ; ze maken van de abdij
met haar rijke goederen een middel, om hun gunstelingen to
bevoordelen. Er komen dan z.g.n. commanComm
abten. andatair
datairabten, d.w.z. abten, die van die waardig
heid alleen de inkomsten trekken en het werk
aan een plaatsvervanger overlieten. Onder hen vinden we later
Richelieu ( 1629-1642 ) en M azarin ( 1654-1661) . I n
werd ook deze abdij door de revolutionairen verwoest, de kunstschatten verspild. Toen tien jaar later de burgers van Cluny
van Napoleon een gunst kwamen vragen, antwoordde deze hun :
„Allez vous etes des Vandales", zinspelend op dit wanbedrijf.
Voor de Duitse Benedictijnerkloosters was vooral van belang
de kloosterhervorming van Hirschau, welke in de I I e eeuw
plaats greep.
Toen Cluny nog in bloei was, ontstond door een Duitser de
orde der Kartuizers. In 1084 vestigde zich de H. Bruno met
zes gezellen in een klooster, drie of vier uur ten Noorden van
Grenoble gelegen, de Chartreuse (Carthusium). Zijn levenswijze is gebaseerd op die van St. Benedictus, maar keert weer
meer terug naar het leven der oude anachoreten. De Kartuizers
wonen niet, zoals alle andere Westerse kloosKartuizers.
terlingen in een groot huis, maar iedere monnik heeft zijn eigen huisje binnen de kloostermuur, bestaande
uit twee vertrekjes en een keukentje, met een tuintje, dat de
monnik zelf bewerkt. In dat huisje brengt de Kartuizer zijn
leven door, behalve wanneer hij gaat naar het gemeenschappelijk
bedehuis, of 's Zondags naar de gemeenschappelijke mdaltijd, die
in stilte genuttigd wordt. Het leven der Kartuizers is uiterst
streng. 's Avonds om 7 uur gaan ze slapen tot II+. Dan worden
ze gewekt, en bidden in hun huisje metten en lauden van het officium Marianum. 12 uur koor : metten en lauden, heel langzaam
gezongen — 3 uur : 3 5 slapen, dan hoogmis volgens eigen
ritus ; dan gaan ze naar huis, waar ze naar gelang van de
tijd van het jaar om I o ('s zomers), I I ('s winters) of 12 (vasten) uur eten van de groenten, die door een gat in de muur toegereikt worden door een zwijgende broeder. Voor de vespers
gaan ze nogmaals naar het koor. Ze bidden behalve het gewone
officie ook het hele officium Marianum en op vele dagen ook
het officium Defunctorum. De rest van de dag brengen ze door
-

-

-
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met handenarbeid of met studie. Beroemd onder de vele geleerde
Kartuizers is Dionysius de Kartuizer, die in zijn zwijgend
leven (t1471 te Roermond) zó veel schreef, dat zijn later gedrukte werken acht en veertig kloeke quarto banden vullen. De
kleding der Kartuizers is wit, ze dragen een baard, maar om
de vijftig dagen wordt het hele hoofd kaal geschoren. Alleen
op de wekelijkse wandelingen, die soms 3 a. 4 uur duren, en bij
de Zondagse recreatie mogen zij spreken.
De Kartuizers hadden vroeger in ons land kloosters o.a. bij
Arnhem (landgoed Klarenbeek) en te Roermond, dat beroemd
is door de marteldood der paters in 1572. Tegenwoordig is in
dat gebouw het groot-Seminarie. I n verband met de uiterst
strenge levenswijze vond de Orde nooit grote verbreiding. I n
de tijd van de grootste bloei waren er honderd vijf en negentig
kloosters. Thans zijn de meest bekende die van Hain bij Dusseldorf en Parkminster in Engeland.
Onvermeld mag niet blijven, dat de grote bron van inkomsten
voor het moederklooster eeuwenlang geweest is het beroemde :
Elixir vegetal de la grande Chartreuse, bereid uit verschillende
planten ; het geheim is maar aan weinigen bekend. Er werden
schatten mee verdiend. En waartoe gebruikten de monniken de
opbrengst ervan ? Op veertig uur in de omtrek der Grande Chartreuse zijn alle kerken, scholen, zieken- en armenhuizen, bruggen
en straten met ondersteuning van het klooster gebouwd. In 1854
bouwden de Kartuizers, grotendeels op eigen kosten, de brug
over de afgrond Guyer-mort, en zij legden in plaats van een
bergpad, dat slechts begaanbaar was voor lastdieren, een brede
rijweg aan, waarvan de bouw pas mogelijk was na de verwijdering van rotsen, het optrekken van steunmuren en het graven
van tunnels. Op de weg van Grenoble naar de Grande Chartreuse bouwden de Kartuizers voor de arme inwoners van het
dorp St. Joseph de Riviere een kerk, die hun op driehonderd
duizend frank te staan kwam, een andere kerk te St. Laurent
du Pont kostte vijfhonderd duizend frank.
De Kartuizers zijn trots, en met reden, op het woord van paus
I nnocentius XI : Cartusia nunquam reformata quia numquam
deformata.
Jets later ontstond een andere reformatie van Benedictijnen,
die (de laatste, die we bespreken) veel meer opgang maakte.
Het was n.l. in het jaar 1098, dat St. Robert
Cisterciinsers.
van Citeaux (Cistertium) zich met 2 I gezellen
in de woestijn van Citeaux vestigde, om de regel van St. Bene2 05

dictus volgens zeer strenge opvatting te gaan beleven. Het
verschil tussen de Cisterciensers en de Cluniacensers bestaat
vooral 1) in grote strengheid van onthouding in spijs en drank ;
2) vereenvoudiging der kerksieraden : alleen de kelken zijn van
verguld-zilver, de paramenten van eenvoudige stof ; 3) onderwerping aan de diocesaan-bisschop zonder exemptie ; de nadelen van de exemptie (het onttrokken zijn van de kloosters aan
de bisschoppelijke rechtsmacht) traden in deze tijd bij Cluny
aan de dag, a) verzwakking van het bisschoppelijk gezag, b)
moeilijkheid van hervorming ; 4) zij bemoeien zich niet met
geestelijke zaken buiten het klooster, met zielzorg en begrafenis.
De grote bloei van de Congregatie dagtekent van de intrede
van de H. Bernardus in 1'12. Met hem kwaH. Bernardus van
men
dertig jonge ridders. Weldra werd St.
Clairvaux.
Bernardus uitgezonden, om het klooster te
Clairvaux te stichten. ZO groot was de aantrekkingskracht van
de heilige, dat vele ouders hun zonen bezwoeren, zich toch van
hem op een of stand te houden, uit vrees, dat zij zijn levenswijze
zouden gaan delen, zijn werk met bij1 en ploeg, zijn soep van
boombladeren, zijn brood van gerst. Zo groot was de invloed
van de „doctor mellifluus", die meer dan iemand voor hem de
zoetheid van Gods liefde, deed smaken. Vanuit Clairvaux
stichtte St. Bernard, die zelden uitging zonder novicen mee te
brengen, niet minder dan 68 kloosters, zodat de hele Congregatie nog tijdens zijn leven meer dan Brie honderd kloosters telde.
St. Bernardus met zijn orde oefende op de hele Kerk de
meest heilzame invloed uit door het bijleggen van schisma's,
bestrijden van ketterijen, het prediken van de kruistochten, de
zorg voor de landelijke bevolking enz. Niet de minste betekenis
van de grote man is zijn verdienste als schrijver. Beroemd zijn
zijn preken over de H. Maagd, zijn ascetische tractaten, zijn
brieven aan alle mannen van betekenis in zijn dagen. Aan hem
wordt toegeschreven de hymnus : Jesu dulcis memoria, die
echter wel geheel in de geest van St. Bernardus maar toch niet
door hem gedicht is. De grote Mabillon noemt hem in tegenstelling met de scholastieken „de laatste der Vaders zeker niet
minder dan de eersten".
Ook deze eens zo bloeiende orde kwam tot verval ; ze kreeg
nieuw leven en keerde tot haar oorspronkelijke gestrengheid
terug, toen in 1663 Armand Jean le Bouthillier de Rance intrad
in het klooster te La Trappe, dat hij hervormde. Sinds 1891
bestaat naast de Ordo Cisterciensis ook de Ordo Cisterciensium
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Reformatorum. In dat jaar n.l. zijn de Trappisten met goed
keuring van Rome een eigen orde onder deze naam gaan vormen.
Terwijl aldus de milde en in de praktijk rekII. Augustijnen,
bare regel van St. Benedictus in afzonderlijke
kloosters en in klooster-congregaties met telkens vernieuwde
ijver beleefd werd, ontstond een tweede soort van kloosters,
die van de Benedictijnerkloosters verschilden.
Verschil tussen
De Benedictijn is monnik, zijn leven is conmonniken en zieltemplatief,
d.w.z. door het onderhouden van
zorg-geestelijken.
zijn regel, die hem uitsluitend rechtstreeks
richt op God, streeft hij naar de verheerlijking van God zowel
objectief in zijn koorgebed als subjectief door te werken aan zijn
eigen vervolmaking of aan de vermeerdering der liefde Gods
in zichzelf. Al het andere is voor hem bijkomstig: ontzaglijk
veel doet de contemplatieve kloosterling voor de heiliging van
de evenmens, maar hij doet dat door zijn gebed, zijn voorbeeld,
zijn plaatsvervangende boete oefeningen, die werken langs de
geheimzinnige en niet-controleerbare wegen van Gods genadebedeling. Wel hebben talrijke Benedictijnen als missionarissen
(denk aan Willibrord en Bonifatius zich onschatbare verdienste verworven ook in de zielzorg, maar dat moest uitzondering blijven : de Benedictijn hoort in zijn klooster, en zo zien
we, dat het eerste algemene concilie, dat in het Lateraan gehouden werd in '123, uitdrukkelijk bepaalt, dat de monniken
zich moeten onthouden van het bezoeken van zieken, het toedienen van het H. Oliesel en het houden van publieke godsdienstoefeningen. Naast de monnik staat in de vroege middeleeuwen de zielzorger,
Ook voor hem toonde de Kerk haar bezorgdheid : levend te
midden van de wereld is hij veel meer dan de monnik aan haar
gevaren blootgesteld, is zijn strijd, om ascetisch te leven, veel
zwaarder. En inderdaad blijkt, dat in de dagen van St. Bonifatius de Germaanse geestelijkheid bij lange niet stond op de
hoogte van haar taak. Waren in de eerste generaties na de bekering de Germanen buiten de rijen van de priesterschap gebleven, toen ze er eenmaal in kwamen, brachten zij maar al te
veel hun ondeugden mee, zoals uit de brieven . en de conciliebepalingen van Bonifatius blijkt. Het grote middel, om hier verbetering aan te brengen, was de invoering van het gemeenschappelijk leven der geestelijken. Nadat reeds elGemeenschapfielijk
ders pogingen in die richting min of meer
leven der geestelijken.
succes hadden gehad, was de Benedictijner
,
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bisschop Chrodegang van Metz, die zijn bestuur voerde van
742-766, de man, die aan deze levenswijze grotere uitbreiding
bezorgde.
Hij verenigde de clerus van zijn stad in een gemeenschap.
Reeds in de tijd van de Merovingische koningen vinden we in
de synode bepalingen (canones) aangaande het gemeenschappelijk leven der geestelijken. Naar deze canones wilde hij het
leven herstellen, vandaar : vita canonica ; hij vulde die voorschriften aan uit de regel van St. Benedictus. Maar het was een
regel voor zielzorg-geestelijken, zodat in het leven van deze kanunniken, in ‘tegenstelling met dat van de Benedictijnen, de
zielzorg over anderen een van de grote middelen tot zelfheiliging was. Maar er is nog een ander groot verschil, dat deze
regel van St. Chrodegang onderscheidt van een eigenlijke
kloosterregel : er worden geen beloften gedaan, ieder mag het
vruchtgebruik behouden van zijn aan de gemeenschap afgestaan
vermogen.
Deze regel bleek doeltreffend, waar hij ingevoerd was, en
daarom werd op de rijksdag van Aken in 817 verordend, dat
hij door alle geestelijken, die aan kathedralen of andere grote
kerken verbonden waren, in het hele Rijk moest gevolgd worden. Daarnaast werd een andere regel gemaakt, die een echte
kloosterregel was, omdat ook de armoede in kloosterlijke zin
daarin werd opgenomen, d.w.z. dat degenen, die volgens deze
regel leven, of stand doen van alle persoonlijk bezit en de goederen, die aan de gemeenschap behoren, gemeenschapplijk gebruiken. Terwij 1 nu aanvankelij k de meeste zielzorg-geestelijken leefden volgens de regel van Chrodegang, werd in de
loop der tiende eeuw die levenswijze hoe langer hoe meer opgegeven : de rijkdom der praebenden (ieders deel in de opbrengst
der goederen van het kapittel) en van de afzonderlijke leden
van het kapittel (kanunniken) wekte het verlangen, om er meer
van te profiteren dan bij gemeenschappelijke levenswijze mogelij k was.
Maar tegen de gevaren van het afzonderlijk-leven bleek de
geestelijkheid in haar geheel opnieuw nog niet bestand te zijn :
we zagen vroeger, dat de clerogamie in de elfde eeuw onrustbarende verhoudingen had aangenomen. I ntussen werd de geest
van hervorming, die zijn sterkste uitdrukking vond in het bovenbesproken Cluny, over de hele Kerk verspreid ; vooral sinds
bet jaar 1059 begonnen vele zielzorg-geestelijken volgens de
regel van St. Augustinus te leven. In dat jaar n.l. hield paus
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Nicolaas II een (niet algemene) synode in zijn paleis, het La-.
teraan, en daar werd o.a. het volgende besloten : „Wij bevelen,
dat de priesters, diakens en subdiakens, die, gehoorzaam aan de
voorschriften van onze voorganger, in kuisheid leven, in de nabijheid van de kerken, waarvoor zij gewijd zijn, een gemeenschappelijke eet- en slaapzaal zullen hebben, en dat zij hun
kerkelijke inkomsten insgelijks gemeenschappelijk houden ; en
wij vragen hun, dat zij met alle krachten zullen streven naar
de apostolische d.i. gemeenschappelij ke levenswijze" enz. Hier
wordt dus het leven volgens de regel van Chrodegang voorgeschreven, dat volgens de regel van St. Augustinus aanbevolen.
Geen wonder, dat, terwijl velen zich van die bepalingen niets
aantrokken, vele anderen er volledig gehoor aan gaven, en dat
we sinds die tijd overal kapittels zien van zielzorggeestelijken,
die de naam dragen van reguliere Koorheren
Reguliere Koorheren
en zich beroepen op St. Augustinus. I n ons
v. d. H. Augustinus.
land is het meest bekende voorbeeld ervan de
abdij van Rolduc, die in 1104 gesticht werd door Ailbertus,
kanunnik van het Doornikse kapittel, dat aan de wens van de
paus geen gevolg gegeven had. Van daaruit werden weer nieuwe
kloosters gesticht, en zo ging het door heel Europa. Aan die
kloosterlingen werd dikwijls de zorg voor parochies in wijde
omtrek opgedragen, zodat de reguliere kanunniken overvloedig
gelegenheid kregen, om hun zelf-heiliging ook in de zorg over
anderen te bewerken. Verschillende van deze kloosters verenigden zich tot congregaties, bij v. : die van St. Victor te Parijs
Zoals uit de oude kloosters met Benedictij ner regel de veel
straffer georganiseerde hervormingen van Cluny en Citeaux
ontstonden, zo kwam, uit de kloosters van de Augustijner-koorheren, de Orde van Premontre (PraemonstraPraemonstratensers
turn). Ze werd gesticht in r 120 door St. Norof Norbertijnen.
bertus, die eerst tevergeefs gepoogd had, het
stift St. Victor te Xanten, waarin hij kanunnik was, te hervormen. De Orde heet „van Premontre" naar de plaats van
stichting bij Laon, welke aan St. Norbertus in een visioen getoond werd, vandaar „Praemonstratensers" of ook naar de stichter „Orde der Norbertijnen". St. Norbertus werd in r 126 aartsbisschop van Maagdenburg, en bevorderde als zodanig zijn
jonge Orde, die zo volkomen voldeed aan de wensen der Kerk.
Zij kreeg dan reeds tijdens zijn leven een grote uitbreiding, en
zij heeft in de zielzorg ontzaglijk veel goeds uitgewerkt. Zij
verenigt het actieve leven met het contemplatieve. Het is de
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eerste maal, dat een orde zich de leiding der zielen mede tot
taak stelt.
§ S. De politieke machtspositie der P ausen.

Gregorius VI I had voor het pausschap een
grote
politieke machtspositie verworven ; hij
machtspositie.
handelde niet uit heerszucht, maar in dienst
van de vrijheid der Kerk, welke vrijheid voor hem een middel
was, om de Kerk geestelijk op hoger peil te brengen. De ideeen
van Gregorius waren niet nieuw, hij greep terug op zijn grote
voorganger in de negende eeuw, Nicolaas I . Volgens de opvatting van de beide pausen is de taak van de Paus de handhaving
van de „justitia" : hij moet zorgen voor de naleving van de goddelijke, kerkelijke en morele wetten. Ook het geweten der
vorsten is aan die wetten onderworpen, en de Paus heeft ook
hen te leiden, en te doen gehoorzamen aan die wetten. Gregorius
heeft echter wel een diep ingrijpende consequentie getrokken :
indien nodig voor het geestelijk welzijn, dan kan de Paus zelfs
de vorst afzetten.
Zo is gegroeid de grote christengemeenschap in West Europa,
waarin alle mensen, uit hetzelfde geloof levend, op aarde pelgrimeren naar het zelfde eeuwige vaderland. I n de hemel ligt
de eindbestemming ; daaraan is alles ondergeschikt ; daarheen
moeten ook de niet strikt-godsdienstige handelingen van de
mensen voeren, of ten minste mogen ze van dat doel niet aftrekken. I n deze gemeenschap is de Paus de leider met zijn
voile rechtsmacht in het godsdienstige en zijn directieve (leiding-gevende) bevoegdheid in het aardse.
Daarnaast stond de Paus nog in een bijzondere verhouding
tot het keizerschap. Historisch bezien kwam dit voort uit de
hand van de Paus, die de keizerskroning verrichtte. Van kerkelijke zijde zag men bovendien in het keizerschap vooral de godsdienstige zijde : wereldlijk beschermer zijn van de Kerk. Vandaar, dat de vorsten wel een koning van Duitsland, konden
kiezen, maar dat het I mperium afhing van de Paus, die te oordelen heeft of de candidaat voor zijn taak geschikt is. Eerst in
de veertiende eeuw zullen de pausen, in verband met een bijzondere ontwikkeling der toestanden in Duitsland ook zeggingschap pogen te krij gen in het Duitse koningschap.
Tenslotte had de Paus nog een buitengewone positie gekregen
ten opzichte van verschillende christelijke staten in Europa,

Groei van de
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doordat de vorsten, meestal vrijwillig, hun staten hadden gemaakt tot leengoed van de H. Stoel. Zo gebeurde het onder I nnocentius I I I met Portugal, Arragon, Hongarije, Bohemen,
Bulgarije, het koninkrijk Jerusalem, het Latijnse keizerrijk in
Byzantium, Servie, Denemarken, Polen, enige heerlijkheden
in Frankrijk, Sicilie, Engeland ( Jan zonder Land).
Deze zijdelingse macht van de Paus is in de
Critiek.
opdracht van Christus niet gegeven, ze is niet
essentieel voor het pausschap : zoals ze door de omstandigheden ontstaan is, zo is ze feitelijk ook weer verdwenen. Maar
ook in de Middeleeuwen bracht ze al bezwaren mee. De H. Bernardus wijst daarop in zijn vrijmoedig geschrift : „De Consideratione", dat hij richtte tot zij n leerling, een eenvoudige Cistercienser abt, die paus was geworden onder de naam van Eugenius I I I (1145-1 I 53). Hij wist de gevaren, die het geestelijk
ambt van de Paus bedreigen door de wereldse beslommeringen
van de tijdelijke macht; hij gaat zelfs zó ver, dat hij als uiterste redmiddel aangeeft, dat de Paus afstand zal doen van de
tijdelijke macht, om het aanzien der geestelijke heerschappij te
verzekeren.
Bleef St. Bernard binnen de perken, die onderdanigheid en
eerbied voorschrijven, veel verder ging de abt van het Convent
der Augustijnerkoorheren te Brescia, Arnold. Volgens hem is
alle bezit van tijdelijke goederen aan geestelijken en monniken
verboden. Alle tijdelijke goederen behoren aan de vorsten ; de
tegenwoordige kerk is volgens hem niet de ware Kerk. Zijn
ideeen hadden een communistisch-proletarisch karakter, en hij
slaagde er zó wel in, die ingang te doen vinden bij de Romeinen,
dat de pausen I nnocentius I I, Coelestinus I I, Lucius I I en
Eugenius III (ii3o—II53) niet of nagenoeg niet in Rome
hebben kunnen resideren.
Duitsland, dat in de investituurstrijd aan de pausen zoveel
overlast heeft aangedaan, is ook in deze eeuwen herhaaldelijk
met de H. Stoel in conflict, voornamelijk onder de twee Hohenstaufse keizers, Frederik I Barbarossa (1152
Politieke strijd
tussen pausen
-I 19o) en Frederik I I (1215-125o). Deze
en keizers.
strijd tussen de pausen en de keizers is grotendeels van politieke aard. De Hohenstaufers streven naar een
wereldrijk, terwijl hun opvatting van het keizeischap sterk beinvloed werd door het oude Romeinse keizerideaal met de absolute heerschappij over het geestelijke en tijdelijke. De hernieuwde belangstelling voor het oude Romeinse recht (Universiteit
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van Bologna) werkte de verspreiding van deze opvatting in de
hand. De keizers zetten voort de eeuwenoude trek van de Germanen naar Italie. Een eerste gevolg daarvan was, dat zij hun
krachten versnipperden, en dat daardoor zelfs zulke krachtige
vorsten, als de Hohenstaufen waren, er niet in slaagden, om in
Duitsland blij vend een centraal gezag te vestigen. Maar de
pausen van hun kant konden niet dulden, dat hun wettig verworven bezit in I talie, towel in het Noorden (Lombardije) als
in het Zuiden (Napels en Sicilie) , door de Duitsers werd ingesloten : dan zouden ze van die macht geheel afhankelijk geworden zijn, en de nodige vrijheid bij het vervullen van hun
taak, het bestuur der Kerk, verloren hebben. Daarom verzetten
zij zich voortdurend tegen de verwerving van Zuid-Italie door
de Duitsers, en trachten zij hun invloed in Noord-Italie te
verminderen.
De strijd is herhaaldelijk zeer heftig geweest, maar hoort
uiteraard meer bij de profane geschiedenis : het geestelijk, kerkelijk element treedt hier veel minder op de voorgrond dan in
de investituurstrijd. Maar in de loop van de strijd kwamen
natuurlijk herhaaldelijk ter sprake de vraagstukken over de
verhouding tussen Kerk en Staat, over de oorsprong van het
Staatsgezag en over de betekenis van het keizerschap. Die voortdurende wrijving heeft ook nu natuurlijk veroorzaakt, dat de
woordvoerders van beide partijen in overdrijvingen vielen, doch
langzamerhand begon er meer vastheid in de begrippen te
komen, ofschoon het nog lang zou duren, eer de begrippen volkomen waren opgeklaard.
Deze twee eeuwen zijn vruchtbaar geweest aan rijk-begaafde
en hooggezinde pausen; verreweg de meest beroemde onder al
de schitterende pausen van dat tijdvak, dat loopt van het eind
van de investituurstrijd tot aan de „Babylonische gevangenschap", is I nnocentius I I I, die regeerde 1198
Innocentius 111.
—1216,
juist in de tip d, die verloopt tussen
r198-1216.
de regering van de twee lastigste Hohenstaufen, Frederik I Barbarossa en Frederik II. Geboren uit de
hoge adel van Italie, had hij gestudeerd te Rome, Parijs en
Bologna : Parijs was toen de meest beroemde school voor de
Godgeleerdheid, Bologna voor het recht ; hij was slechts 37
jaar oud, toen hij tot de hoogste waardigheid verheven werd.
Er was een krachtige pans nodig : gevaarlijke
Zijn werkzaamheid.
dwaalleren (Albigensen en Vvraldensen, over
wie later) bedreigden het dogma ; de politiek der Hohenstaufen
212

leverde gevaar voor de kerkelijke vrijheid, de vereniging van
Zuid-I talie met Duitsland voor de onafhankelijkheid van de
paus, terwijl daarenboven de Duitsers reeds het eigen gebied
van de paus aanvielen ; de pausen moesten gebrutk maken van
hun verworven machtspositie om de vorsten in te tomen, om
de vrede in Europa te verzekeren en om het christelijk leven bij
de Germanen op hoger plan te brengen. I nnocentius was de
man om in dit alles te voorzien, en hij deed het. Tijdens zijn
pontificaat heeft het pausschap zijn grootste kerkelijk-politieke
invloed gehad. Bij hem berustte de leiding der wereld.
Reeds terstond, nog voor zijn kroning, begon
Hervorming aan h.
I
nnocentius zijn hervorming daar, waar iedere
pauselijk hof
hervorming beginnen moet, wil zij succes
hebben : in zijn eigen omgeving. Want hoe zullen de volkeren
zich door de paus laten leiden op de weg naar heiligheid, wanneer in Rome zelf aanstoot gegeven wordt. Dat is, helaas, maar
al te duidelijk gebleken in de vij ftiende eeuw ! Sinds de dagen
van Gregorius VI I was in Rome niet zo'n opruiming gehouden
onder omkoopbare ambtenaren als nu geschiedde : I nnocentius
III zette zonder barmhartigheid of al diegenen, wier leven of
wier ambtsvoering reden tot klagen gaf. De weelde van de
pauselijke hofhouding werd tegengegaan, in kwaliteit van spijs
en drank werd matigheid betracht, de toegang tot de paus-zelf
stond driemaal per week aan ieder open. De machthebbers in
de stad en in de omtrek, steeds tuk op onafhankelijkheid, dwong
hij zijn souvereiniteit te erkennen.
Op het gebied der Europese politiek wist I nnocentius de
positie van de H. Stoel te versterken, en die macht dienstbaar
te maken aan de vrede in Europa en het heil der Kerk, aan de
bestrij ding van het gemeenschappelijk gevaar, de Muzelman.
I n de Duitse burgeroorlog, die ontstaan was doordat na de
dood van Hendrik VI twee koningen gekozen waren, greep
I nnocentius I I I in, aanvankelij k zonder succes, maar, toen in
1212 de Duitse vorsten op aanraden van de paus Frederik II
kozen, was de burgeroorlog voorlopig beslecht, ofschoon juist
deze beschermeling van I nnocentius I I I zich later zo ondankbaar toonde.
I nnocentius bracht de machtige koning van
V erdediger van de
Frankrijk Philips I I Augustus tot zijn plicht.
heiligheid des huumDeze had reeds in 1193 zijn wettige gemalin,
lijks.
I ngeburga, verstoten en was hertrouwd met
Agnes van Meran. De Franse bisschoppen durfden zich tegen
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de vorst niet to verzetten en verklaarden om nietige redenen het
huwelijk met I ngeburga voor ongeldig. N iet aldus I nnocentius
I I I. Van het begin van zijn pontificaat of hield hij zich met
deze quaestie bezig, en toen vermaningen de koning niet tot inkeer brachten, belegde hij in 1200 het land met interdict : nu
hervonden ook de Franse bisschoppen hun moed : alle Franse
bisschoppen op een na onderwierpen zich hieraan, de kerkdiensten werden gestaakt en weldra dwong de politieke opinie
(dat is het immers, waar het interdict op aanstuurt) de vorst
tot toegeeflijkheid. Agnes werd van het hof verwijderd, en,
ofschoon het nog geruime tijd duurde, eer de verzoening met
I ngeburga tot stand kwam — rinds 1213 leefde Philips tot
grote vreugde van het Franse yolk in de beste harmonie met
haar.
Dergelijke kwesties had Innocentius I I I met de vorsten van
Portugal en van Leon, de pausen houden ook in de grootste
moeilijkheden de heiligheid van het huwelijk hoog.
Tegen de Engelse koning, Jan zonder Land, handhaafde
deze paus het kerkelijk recht op de benoeming der bisschoppen.
Zo was I nnocentius I I I in de politiek krach4e en 5e Kruistocht.
tig en zijn invloed gebruikte hij tot bestriding van de vijanden in en buiten Europa. Hoe hij de Albigensen bestreed, zien we later. Hier wijzen we op de vierde kruistocht, die tegen de wil van de paus Constantinopel in handen
der Latijnse christenen bracht, en op de vijfde met de beroemde
tocht naar Damiate (in Egypte, het bolwerk van de Muzelmanse
macht) waartoe besloten werd op het vierde Lateraans Concilie
(1215), wat de kroon zette op het werk van
4e Concilie v. het
Innocentius
I I I. Daar verschenen uit alle
Lateraan '2'5.
delen der Kerk, uit het Westen en uit het pasveroverde Oosten, niet minder dan vier honderd twaalf bisschoppen, acht honderd abten en prioren behalve nog talrijke
vertegenwoordigers van kapittels en van verhinderde bisschoppen ; I I November 12 15 opende de paus die indrukwekkende vergadering met een grootse redevoering, waarin hij als doel van
het concilie aangaf 1) de bevrijding van Jerusalem, 2) hervorming der Kerk, 3) het bereiken van het eeuwig leven. I ngrijpend en van blijvende betekenis zijn de besluiten, die op dat
concilie genomen werden : we vinden ze later terug in particuliere synoden, die op de uitvoering aandringen, ook in die van
Utrecht. We noemen slechts : voor het eerst wordt flier officieel
de term transsubstantie gebruikt, vastgesteld wordt het de214

creet over de jaarlijkse biecht en over de Paas-communie, dat
vigeerde tot aan de nieuwe Codex, het huwelijksbeletsel van
bloedverwantschap wordt beperkt tot de vierde graad (bij het
toenemende verkeer was verdere uitbreiding onnodig en schadelijk geworden). Clandestiene huwelijken worden verboden,
geen nieuwe kloosterorde mag gesticht worden. Ten slotte werd
met grote geestdrift besloten tot de vij fde kruistocht. Na dit
grote werk volbracht te hebben, kon I nnocentius I I I gerust het
hoofd nederleggen : zij n pontificaat was vruchtbaar geweest en
werkte in de concilie-besluiten nog lang na.
§ 6. Universiteiten.
Voordat we nu overgaan tot het bespreken van de schoonste
vruchten van de dertiende eeuw, de Orde der Minderbroeders
en de Orde der Predikheren, waarop als inleiding moet dienen
een bespreking van de Albigensen, eerst een enkel woord over
de Universiteiten, die in deze tijd haar schoonste bloei beleef den.
Voor het onderwijs werd in de Middeleeuwen
Onderwijs in de
naar de mate van de behoeften voldoende gemiddeleeuwen.
zorgd. Dat lezen en schrijven toen alleen aan
klerken en monniken bekend was, is een fabel. Reeds de behoefte van de eredienst (zang) dwong de Kerk, om daarin
onderwijs te geven, en Karel de Grote stuurde het er dan ook
op aan, dat bij iedere kerk een school zou verrijzen voor de
elementaire vakken. Omdat echter de behoefte aan die kunsten
niet groot was, ligt het voor de hand, dat betrekkelijk weinigen
er gebruik van maakten. Anders werd het, toen het toenemende
verkeer de behoefte groter maakte. We zien dan parochie-kerken, kapittels en kloosters zich beijveren, om tot hun scholen ook
wereldlijke leerlingen toe te laten of aparte scholen voor hen
te openen. Daarnaast komen ook in de steden boven de Alpen
leken-scholen op. Was zo aanvankelijk niet zozeer het elementaire onderwijs maar veel meer het beoefenen der wetenschap
aan de kloosters en kapittels verbonden, de wetenschap ging
vooruit, het gezichtsveld werd wij der, men stelde zich niet meer
tevreden met wat aan een school geleerd werd, men begon meer
en meer behoefte te voelen aan uitwisseling van.
Uit de kloosterschool
wetenschappelijke vindingen : uit de kloosterontwikkelde zich de
school, de dom- of stiftsschool, de stadsschool
Universiteit.
ontwikkelde zich de universiteit.
Evenwel is het begrip „universiteit" in de middeleeuwen
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enigszins anders dan thans. Verstaan we nu onder zo'n inrichting een „ universitas facultatum", toen was ze een „universitas
magistrorum et scolarium" d.w.z. een gilde van docenten en studerenden. De naam „universitas" ging in de 14e eeuw op de
gehele school over. Zijn nu de academische graden slechts geldig op bepaalde plaatsen, toen golden ze voor heel de Kerk.
Zoals gezegd, ontwikkelde zich de Universiteit aanvankelijk
uit de bestaande scholen waar het kosteloze onderwijs en de
roem der he egteraren trokken, daar verzamelden zich duizenden
studenten uit alle landen van Europa, om in een bepaald vak te
studeren. Sinds de twaalfde eeuw genoot Salerno een grote
roep om de studie der medicij nen, Bologna voor die van het
recht, Parijs voor de theologie en wijsbegeerte; aan iedere school
werd dus een yak gedoceerd. De studerenden hadden evenals
de ambachtslieden der middeleeuwen de natuurlijke zucht naar
organisatie : ze begrepen, zoals dat ook in onze dagen weer begrepen wordt, dat in vereniging de kracht ligt tot bloei van het
bedrijf en tot of weer van onrecht. Evenals de
organisatie.
handwerkslieden verenigden zich dan ook de
studerenden tot een gilde, een universitas. Zoals men in de gilden vond : meesters, gezellen en leerlingen, zo vond men in de
universiteiten magistri (doctores), baccalaurei en gewone leerlingen. De baccalaurei zijn half afgestudeerden. Evenals de
gilden streefden de universiteiten naar autonomie, en verkregen
zij die, zodat zij in de meeste gevallen wetten konden maken
voor haar leden en recht spreken over hen.
De oudste universiteiten hebben haar karakter van algemeenheid gekregen door haar eigen innerlijke waarde : toen eenmaal
sommige scholen, en vooral de bovengenoemde, door de roep,
die van haar uitging, een buitengemene aantrekkingskracht
begonnen uit te oefenen ook op buitenlanders, kon het wel niet
anders, of degenen, die daar hun studies voltooid hadden,
moesten ook in hun vaderland beschouwd worden als dragers
van een hogere wetenschappelijke vorming, en de bevoegdheid
tot leraren, die zij in dat beroemde centrum verkregen hadden,
en die uitgedrukt werd in hun academische graad, kon hun
thuis bezwaarlijk onthouden worden. I n de dertiende eeuw is
nog menige universiteit op deze wijze ontstaan, maar bij de
toenemende trek naar de hogescholen en de daaruit natuurlij kerwijze voortvloeiende begeerte, om het bezoek gemakkelijker
te maken door vermenigvuldiging der scholen, zag men om
naar middelen, om aan nieuwe scholen terstond de feitelijke
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rechtspositie der bestaande te verschaffen, en bijzonder aan de
daar verkregen graden de algemeengeldigheid te verzekeren.
Dat aan de keizer het recht toekwam, hogeRecht om Hogescholen
te stichten en te reglementeren, kon
te stichten.
to
men afleiden uit het Romeinse Recht, zoals
ook feitelijk de juristenschool van Bologna — wel ten onrechte
zich op stichting door keizer Theodosius beriep, en Frederik
I I in 1224 te Napels een universiteit met vier faculteiten stichtte.
Hetzelfde recht werd toegekend aan de vorsten, ieder voor zijn
eigen gebied. Waar nu de zaken zo stonden, kon men aan de
Paus onmogelijk hetzelfde recht ontzeggen ; integendeel, de
Paus, algemeen erkend als de opperste der vorsten, aan wie zelfs
de keizerlijke Majesteit ondergeschikt was, moest dat recht
hebben in hogere mate, en de omstandigheid, dat het onderwijs
door de loop der ontwikkeling in die tijd feitelijk in handen der
Kerk gekomen was, maakte dat pauselijk recht tot de natuurlijkste zaak ter wereld.
Wat het uitoefenen van die bevoegdheid betreft, het keizerschap had in de tweede helft der dertiende eeuw zijn universele
betekenis vrijwel verloren, en de Duitse toestanden waren niet
gunstig voor de rustige beoefening der wetenschap. De machteloze keizers hebben dan ook van hun bevoegdheid in die tijd
geen gebruik gemaakt. Des te meer de vorsten, bijzonder in de
Spaanse koninkrijken. I n de veertiende eeuw vinden we naast
enige stichtingen door keizers en vorsten of door samenwerking
tussen keizer en paus, veel meer stichtingen door de paus alleen.
Want de pauselijke stichting bood voordelen, die de vorsten
uiteraard niet konden verlenen, daarom hebben ook de reeds in
de dertiende eeuw gestichte universiteiten bijna zonder uitzondering pauselijke bevestigingsbrieven en privileges gevraagd
en verkregen. I mmers, vooreerst wat de vorstelijke stichtingen
betreft, de geldigheid van hun graden kon niet verder reiken
dan het gezag van de vorst, en de keizerlijke autoriteit Was in
de veertiende eeuw niet meer zo groot, dat ze niet grotelijks zou
gerugsteund zijn door een pauselijke bevestiging. Maar vervolgens konden de pausen alleen sommige voorrechten geven,
die voor bestaan en bloei van de universiteit van het grootste belang waren : de pausen alleen konden kerkelijke beneficies aan
de universiteit incorporeren, een niet te versmaden financiele
steun, en zij alleen konden de bepalingen van o.a. Honorius I I I
en Alexander III, die beschikken, dat de beneficianten, welke
aan een universiteit studeerden, voor een bepaald aantal jaren
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van de residentie-plicht ontheven zouden zijn, over nieuwe
universiteiten uitbreiden.
Ook bevorderden de pausen de universiteiten door het bezit
van graden als vereiste te stellen voor het bekleden van bepaalde
kerkelij ke ambten.
Eerst in de dertiende eeuw zien we aan de
voornaainste Univervoornaamste
universiteiten meer dan een f asiteiten in de 13e
culteit
ontstaan.
Te Parijs vinden we er vier :
eeuw.
theologie, recht, medicijnen, artes (letteren) :
de faculteit van wis- en natuurkunde is aan de middeleeuwen
niet bekend. Tot aan het jaar 1400 ontstonden 44 universiteiten,
waarvan behalve de genoemde de meest beroemde zijn die van
Oxford en Cambridge in Engeland, Salamanca in Spanje, Lissabon in Portugal. Duitsland kreeg zijn eerste in i 348 te Praag,
en sindsdien een twintigtal. Leuven werd gesticht in 1426. Ons
land heeft in de middeleeuwen nooit een universiteit gehad.
Nederlandse studenten vinden we dan ook in menigte aan tal
van buitenlandse hogescholen, vooral te Parijs, Leuven, Keulen.
Verreweg de meeste studenten waren clerici. Tot behoud van de
goede geest onder hen werden collegia, — aanvankelijk een
soort van convicten gesticht ; het eerste is te Parijs gesticht
door de hof-kapelaan van St. Lodewijk : Sorbonne (1257). Ook
de docenten behoorden tot de clerus.
De uitstekende zorg voor het onderwijs en de schitterende resultaten zijn een van de schoonste eretitels van de middeleeuwse
Kerk. Terwij 1 de studie der letteren, het burgerlijk recht en de
geneeskunde hier kunnen voorbijgegaan worden, dient even gewezen te worden op de grote mannen, die de studie van de theologie en het kerkelijk recht vooruit brachten ! I n deze tijd wordt,
voornamelijk aan de universiteiten, de theoScholastiek.
logie gemaakt tot een echte wetenschap. Meer
dan vroeger het geval was, nam men de wijsbegeerte te hulp tot
opheldering en bewijsvoering van de geopenbaarde waarheid.
Dit geschiedde te meer, omdat in deze zelfde tijd de geschrif ten
van de grote Griekse wijsgeer Aristoteles in het Westen meer
bekend werden, en de wijsbegeerte van Aristoteles, zoals ze door
de grote geleerden van die tijd begrepen werd, veel meer dan
die van Plato geschikt bleek voor de uitbouw van een theologisch systeem.
Deze wijze van theologie-studie draagt de naam van „schola218

stick" en onder haar beoefenaren zijn vooral beroemd St. Thomas van Aquine en St. Bonaventura.
St. Thomas (1226?-1274), die de bijnaam
Beroemdste
draagt
van „engelachtige leraar", behoorde
scholastieken.
tot de Orde der Predikheren, waarin hij op
zestienjarige leeftijd was ingetreden. Hij studeerde te Napels,
Parijs en Keulen, en leraarde voornamelijk te Parijs. Vooral
zijn ,,Summa theologica" is het boek, waarin hij neerlegde zijn
leer, waardoor hij onberekenbare invloed ten goede op de Kerk
uitoefende, en waardoor hij verdiende tot heden toe de grote
leraar der Kerk te zijn, en de patroon der katholieke studien.
Zijn vriend St. Bonaventura (122 I-I 274) trad 1238 in de Orde
der Minderbroeders, waarvan hij in 1257 de generaal werd. Ook
zijn werken hebben tot op heden grote invloed op de Kerk.
Onder de j uristen noemen we alleen GratiaBeroemdste Juristen.
nus, die leraarde te Bologna, en Raymundus
de Pennafort, die achtereenvolgens samenstelden het grootste
gedeelte van dat kerkelij k Wetboek, dat tot het j aar 1918 in
gebruik bleef.
Naast de wetenschap werd de deugd beoefend,
Beroemdstemystieken.
en talrijk zijn van nu of aan de mystieke heiligen. Dat zij als zodanig meer op de voorgrond treden, komt
wel hierdoor ,dat men de mystiek ook wetenschappelijk begon
te beschrijven. De geschriften van St. Bernardus (t '153), van
Hugo (t '140, van St. Victor (een klooster te Parijs), van St.
Hildegardis van Bingen (t 1179), van St. Gertrudis (t . 1302)
en anderen zijn op dit gebied beroemd.
§ 7. Albigensen en W aldensen.
De dertiende eeuw is in menig opzicht een
schone ti' geweest. De christelijk geest heeft
vat gekregen op de volkeren van Europa, en
openbaart zich in een krachtig geloofsleven. Op het gebied van
politiek en onderwijs zagen we dit reeds; we noemden de kruistochten, waarin de bloem van Europa streed voor een heilig
ideaal, tegen een onchristelijke cultuur, die de christelijke met
ondergang bedreigde ; we zouden kunnen wijzen op de christelijke maatschappij-organisatie in de gilden, waarin werkgever
en werknemer broederlijk samenwerkten in elkanders belang,
we wezen op het kloosterleven, we zouden kunnen spreken over
de bloei der liturgie, van de kunst, die de grote kathedralen
bouwde, en van het ascetisch leven buiten de kloosters. Toch
13e eeuw, schone
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moeten we niet denken, dat toen alles was pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Volstrekt niet. Ook in de dertiende
eeuw vinden we veel onchristelijks, ook toen
Misstanden op het
was „de wereld" niet gestorven, ook toen had
einde der 13e eeuw.
de Geest Gods te strijden met de geest der
duisternis. De voortgaande ontwikkeling en niet het minst de
kruistochten, hadden, vooral in de zuidelijke landen, de bevolking samengebracht in de steden, hadden nieuwe bronnen van
welvaart aangeboord, en de rijkdom zeer doen toenemen. Daardoor ontstaan nieuwe toestanden zowel op economisch als op
sociaal gebied. Steunde het leenstelsel op grondbezit, nu komt
met de ontwikkeling der steden de geldeconomie op. De stedelij ke bevolking streefde naar vrijheden, — op zich een zeer gemotiveerd streven, — dat echter wel eens ontaardde in miskenning van het wettige gezag, zodat oproer en revolutie tegen de
heersende standen, waaruit ook velen der hogere geestelijken
voortkwamen, geen ongewoon verschijnsel waren, en men zich
ook aan de kerkelijke autoriteit niet steeds onderwierp. De rijkdom had, zoals het zo dikwijls gaat, weelde, de weelde zedeloosheid ten gevolge. De opkomende burgerij wedij verde in weelde
van levenswijze met de oude adel, en volgde gemakkelijker diens
gebreken dan diens deugden na.
Ongelukkig was op menige plaats het bederf doorgedrongen
tot in het heiligdom, en vonden we bisschoppen en priesters, die
door hun schandelijk leven de Kerk tot verdriet, het yolk tot
een ergernis waren.
Door deze misstanden was een vruchtbare boGevolgen.
dem bereid voor een van degevaarlijkste ketterij en, die de Kerk ooit gekend heeft, voor de dwaling der
Albigensen en Waldensen, maar tevens — bewonder hier de
leiding der Voorzienigheid, die uit het kwade het goede weet
te trekken, — waren de geesten der goedgezinden voorbereid
ter opneming van de heerlijkste producten van middeleeuws geloofsleven, de Orden van St. Franciscus en van St. Dominicus.
De ketterij der Albigensen hebben we voorDwaalleer der
namelijk,
niet uitsluitend, te zoeken in ZuidAlbigensen.
Frankrijk, en in de I taliaanse steden, dus
juist daar, waar de grootste rijkdom tot de grootste weelde en
zedeloosheid gevoerd had. Eigenlijk kunnen we de Albigensen
geen ketters noemen, omdat ze helemaal niet meer staan op het
terrein van het christendom. Zoekende n.l. naar een verklaring
voor het kwaad in de wereld, in welke zaak reeds zoveel dwa220

lingen ontstaan zijn, nemen zij aan een goede en een slechte god.
De goede god heeft de ziel, de slechte god de stof geschapen, en
daarom is alles wat stof is, • ook ons eigen lichaam, slecht, en
moet het bestreden worden. I n deze grondgedachte poogden ze
nu alle christelijke leerstellingen onder te brengen, en vervielen
zo van de ene dwaling in de andere, te afschuwelijker, omdat ze
aan het geheel nog een christelijke schijn gaven.
De leer der Albigensen komt in de grond overeen met die der
oude Manichaeers. Deze sekte was dan ook onder verschillende
benamingen blijven voortbestaan . En feitelijk zien we, dat er
betrekkingen zijn tussen de Albigensen en ketterse sekten in
Bulgarij e.
Reeds in de tweede helft der twaalfde eeuw traden de pausen
met kerkelijke straffen tegen de ketters op. Ze werden „Albigensen" genoemd naar de stad Albi in Zuid-Frankrijk, waar zij
hun middelpunt hadden. (Ook noemden zij zich Katharen
zuiveren ; vandaar het woord : ketters.) Maar voortdurend namen ze in kracht en aantal toe, bijzonder in de opkomende industriesteden, vooral sinds 1194, toen Raymond VI van Toulouse hen begon te beschermen. I nnocentius I I I besloot van het
begin zij ner regering af, de ketterij met kracht
Hare bestrijding
tegen te aan. Toen gewone maatregelen niet
d. Innocentius,
hielpen, zond hij in 1200 speciale missionarissen naar Zuid-Frankrijk, n.l. twee Cisterciensers : Raoul en
Petrus van Castelnau. Zij kwamen te Toulouse, waar de stadsmagistraat hun wel vrijheid liet om te prediken, maar de burgerij van hen niet wilde weten. I nnocentius I I I vroeg toen de
hulp van de Franse koning Philippe-Auguste, die te meer nodig
was, omdat verschillende bisschoppen in het geheim de pauselijke missionarissen tegenwerkten. Uit vrees voor de koning, die
van de gelegenheid gaarne zou gebruik maken om zijn macht
en gebied uit te breiden, beloofde Raymond van Toulouse toen,
dat hij tegen de ketters zou optreden, maar hij deed het niet.
Jets beter werd de toestand, toen in 1205 de onwaardige bisschop van Toulouse verwijderd werd, en ongevolgd door Fulco
van Marseille, die vroeger troubadour geweest was in de vrolij ke paleizen, maar nu met dezelfde ijver en hetzelfde succes
ging werken voor de Kerk, waarmee hij vroeger de vrouwen het
hof had gemaakt.
De legaten gingen voort met hun missiewerk, maar hun
pogingen leden schipbreuk op de algemene klachten aangaande
het ergerlijk leven der geestelijken. Ontmoedigd wilden ze In.
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nocentius I I I hun ontslag vragen, toen in Juli 1206 bisschop
Diego van Osma, vergezeld van de prior van zijn kapittel, Dominicus de Guzman, op zijn terugreis van
Dominicus de GuzRome hen te Montpellier trof. Hij sprak de
man.
legaten moed in en weer hun op het enige middel om indruk te maken op de menigte, die door de eenvoud
der dwaalleraars, zo scherp afstekend tegen de al te wereldse
praal van menige prelaat, te gemakkelijker verleid werd. Ze
moesten barrevoets het land doortrekken en evenals de Apostelen
goud noch zilver bij zich dragen. De legaten maakten daartegen
bezwaar om wille van de waardigheid van hun ambt : toen gaf
Diego zelf het voorbeeld : hij stuurde zijn dienaren, paarden,
huisraad en al de benodigdheden, die hij bij zich had, weg, en
hield slechts Dominicus bij zich. Arnold, abt van Citeaux en
pauselijk legaat, beloofde van het generaal kapittel, dat hij ging
bijwonen, nieuwe medewerkers mee te brengen. Voorlopig werkten ze met hun vieren volgens de nieuwe methode, althans met
dit gevolg, dat de gelovigen in hun geloof bevestigd werden.
Ook de twaalf abten en twintig geestelijken, door Arnoldus
meegebracht, werkten met ijver in twistgesprek en predikatie,
maar het succes bleef gering. Bisschop Diego, die zijn verder
leven aan dit missiewerk Wilde wijden, stierf, toen hij te Osma
zijn zaken ging regelen. Abt Arnold moest voor zijn ordezaken
weg — Rudolf was gestorven — Petrus van Castelnau was
de ketters bijzonder gehaat : daarom moest hij te Montpellier
blijven, waar hij tevergeefs trachtte de wereldlijke groten tot
ingrijpen te bewegen, en Raymond van Toulouse excommuniceerde — de anderen verloren de een na de ander de moed :
Dominicus stond zo goed als alleen voor het werk : deze vond
nieuwe gezellen, en legde te midden der ketDe H. Dominicus
term
de grondslagen voor zijn orde. Toen hij
legt de grondslagen
tot de Orde der
het vertrouwen van de armere adel z6ver gePredikheren.
wonnen had, dat deze hem zijn dochters ter
opvoeding toevertrouwde, stichtte hij het vrouwenklooster „La
Prouille", bakermat van zijn orde. Dominicus was acht jaar
prior van het klooster, en maakte het tot centrum van de missieprediking. Er vallen in deze periode van eenvoud heel wat bekeringen, — toch zeer weinig in vergelijking met het aantal
der ketters.
Petrus van Castelnau, die steeds trachtte, de
Kruistocht tegen de
vorsten
tot ingrijpen te bewegen, werd in '208
Albigensen.
vermoord door twee onbekenden. Hij had ge222

ijverd voor de goede zaak met een gestrengheid, die hem geen
vrienden bezorgde, en herhaaldelijk te kennen gegeven, dat hij
gaarne voor het geloof en voor de overwinning op de ketterij
zijn leven zou geven. De Kerk vereert hem als martelaar. De
moord was voor I nnocentius I I I aanleiding, om opnieuw een
beroep te doen op de wapenen. Daartoe was reden te over, omdat
de ketterij met het geloof de hele maatschappelijke en politieke
ordening van Europa bedreigde. Vele edelen, zelfs uit Duitsland en Friesland, namen het kruis. De koning van Frankrijk
echter, Philips-August, keurde de expeditie wel goed, maar
weigerde, zich aan het hoofd ervan te stellen, terwij 1 Raymond
van Toulouse een dubbelhartig spel begon van beloven en breken
van beloften, waardoor hij aan de gevolgen van de ban zocht te
ontkomen, zonder de ketters te bestrij den.
Aan het hoofd van de kruistocht wordt gesteld Simon van
Montfort, die weldra de stad Beziers, die totaal verwoest werd,
Carcassone en een aanzienlijk deel van Raymonds bezit verovert : verder wordt de krijg met afwisselend geluk gevoerd,
bloedig, meermalen wreed van beide zijden. Raymond werd gesteund door zijn verwant Peter I I van Arragon. In 1213 had
de beslissende slag bij Muret plaats. Peter van Arragon be
legerde deze vesting, die maar zwak bezet was, met grote overmacht. Simon van Montfort komt haar te huip, en verslaat door
zijn betere krijgstaktiek het sterkere leger. Peter sneuvelde met
velen zij ner edelen. Deze ramp zijn de ketters niet te boven gekomen, ofschoon de oorlog voortduurde evenwel meer als
politieke dan als godsdienstoorlog. Het ging er n.l. om, of Simon van Montfort de goederen van Raymond zou bezitten. Van
de oorlogstoestand wisten de ketters van tijd tot tijd te profiteren. Simon stierf in 1218 voor Toulouse, Raymond 1222. Hun
zonen zetten de strijd voort, die eerst in 1229 geeindigd werd
— ten voordele van de Franse koning, die twee derden van de
goederen van Raymond kreeg met uitzicht op de rest. Het bekeringswerk der ketters werd verder ter hand genomen door de
inquisitie, over welk instituut nader zal gesproken worden.
Dezelfde misstanden, die de ketterij van de
Waldensen.
Albigensen bevorderd hadden, waren de aanleiding tot een andere sektarische beweging, die bekend staat
als de ketterij der Waldensen. Deze vond n.l. haar oorsprong
in de reactie tegen de weelde van de tijd. Zij is dus in haar opzet prijzenswaardig, maar zij raakte het spoor bijster door Bemis aan onderwerping tegenover het kerkelijk gezag.
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lie stichter van deze sekte was een vermogend burger van.
Lyon, Waldes, die, naar men zegt, door het lezen van het Evangelie van de rijke jongeling en door de legende van St. Alexius
z6 onder de indruk kwam, dat hij zich van al zijn goederen ontdeed, en besloot, om met een aantal gelijkgezinden in volstrekte
armoede te gaan leven, en aan de armen het Evangelie te gaan
verkondigen. Omstreeks ii77 begon Waldes zijn predikarbeid.
Deze preken, hoe goed ook bedoeld, waren niet vrij van dwalingen. Daarom deed de bisschop van Lyon niet meer dan zijn
plicht, toen hij aan deze weinig-onderlegde leken het .prediken
verbood. Bij dit verbod legden zich Waldes en de zij nen niet
neer : zij beriepen zich op een vermeende goddelijke zending,
en zeiden, dat „men God meer moet gehoorzamen dan de mensen". Hun beroep op de paus had geen succes, en Lucius III
excommuniceerde hen in '184, omdat zij zonder zending het
predikambt uitoefenden.
I ntussen had de beweging in Lombardije, Piemont en Duitsland aanhang gevonden, en hadden zich bij de ongehoorzaamheid tegenover het kerkelijk gezag dwalingen in de leer gevoegd.
De Waldensen verwierpen het kerkelijk leergezag, steunden
eenzijdig op de heilige Schrift, zij hingen dwalingen aan in de
leer der Sacramenten, verwierpen de verering der heiligen, en
zijn op verschillende punten voorlopers van het Protestantisme,
echter niet in de hoofdstelling der Protestanten, de „sola f ides"leer ; de Waldensen benadrukten sterk het verrichten van goede
werken. Hun leerstellingen waren meer in de andere landen
dan in Frankrijk verspreid.
Toch zou althans een gedeelte van deze menKatholieke Armen
sen,
die blijk gaven van zoveel edelmoedigheid
van Lyon.
bij zoveel misverstand, voor de Kerk behouden
blijven. Het was bij gelegenheid van een twistgesprek te Pamiers, het laatste, dat bisschop Diego van Osma hield, dat een
zekere Waldens, Durandus van Osca, zich van zijn ongelijk liet
overtuigen, en zich met de Kerk wilde verzoenen. Tegelijkertijd
echter wenste hij met de zij nen hun strenge levenswijze voort
te zetten. Daarom gingen zij naar Rome, waar paus I nnocentius
I I I hen met vaderlijke welwillendheid ontving. De paus beyond, dat hun opvattingen met de leer der Kerk in overeenstemming waren, en bracht slechts geringe wijzigingen in hun
levenswijze aan. Zij zouden zich in het vervolg toeleggen op de
verzorging van zieken en allerlei hulpbehoevenden, en ook, omdat de meesten geestelij ken waren, op de studie, de weerlegging
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der ketters, terwijl ze ook mochten prediken, maar alleen nadat
zij van de plaatselijke praelaten verlof daartoe zouden gekregen
hebben. Voor het ontvangen der H. Sacramenten zouden zij
zich wenden tot de gewone kerkelijke organen.
Toen deze groep van Waldensen zich aan de Kerk onderworpen had, heeft zij de voortdurende bescherming van paus
I nnocentius genoten : we hebben verschillende brieven van hem,
waarin hij bisschoppen aanspoort tot geduld en mildheid van
optreden, wanneer zich bij deze bekeerlingen nog eens sporen
van de zuurdesem vertonen. I n tegenstelling met de Waldensen,
die door het yolk „de Armen van Lyon" genoemd werden, kregen zij de naam van „Katholieke Armen van Lyon".
I n het werk van de bekering der Waldensen in Zuid-Frankrij k maakten zij zich zeer verdienstelijk, maar toch waren niet
zij de mannen der Voorzienigheid, om het ideaal van „apostolisch leven" in armoede te verduurzamen, een ideaal, dat bij
alle of dwaling toch lag op de bodem van hun streven. Die taak
was weggelegd voor Franciscus en Dominicus.
§ 8. De grote Bedelorden.
De misstanden in de burgerlijke samenleving der twaalfde
en dertiende eeuw, waarvan ook de kerkelijke waardigheidsbekleders niet vrij bleven, zijn oorzaak of althans vruchtbare
bodem geweest voor de ketterij der Albigensen en Waldensen.
Maar de Voorzienigheid wist ook hier het
A anleiding tot
goede
uit het kwade te trekken. De weelde
stichting der
van
de
burgerij werd onder inblazing van de
bedelorden.
Geest Gods voor St. Franciscus aanleiding
tot het stichten van zijn orde, die tegenover de weeldegeest, die
ten slotte een altijd-voorkomend verschijnsel is in een beschaafde samenleving, voor de eeuwen stelde het hoge ideaal van de
heilige armoede als navolging van Christus ; — de afschuwelijke dwaling der Albigensen is onder leiding van dezelfde
Geest het uitgangspunt van de roemvolle Orde van St. Dominicus, die tegenover de dwaling stelt een bolwerk van orthodoxie,
die zijn volgelingen verplicht tot diepe bestudering der waarheid, opdat zij die kunnen verkondigen en verdedigen. Deze
twee grote bedelorden zijn niet alleen de schoonste bloem van
middeleeuws geloofsleven, ze zijn de vruchtbare boom, die rijke
oogst leverde.
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Levensschets
van
St. Franciscus.

St. Franciscus werd geboren ii81 of '182 to

Assisie, een stadje van zes duizend inwoners
in de Kerkelijke Staat, veertien mijlen ten
Noorden van Rome. Zijn vader was een rijk lakenkoopman, die
ten tijde van de geboorte van zijn zoon juist zaken deed in
Frankrijk en misschien daarom zijn zoon Francesco noemde.
De opvoeding van Francesco was die van een toekomstig koopman, hij leerde een beetje Latijn, wat Frans. Zijn jeugd was vol
van de vermaken, waartoe vaders rijkdom hem in staat stelde.
Hij was ijdel in kleren en prachtlievend, maar bewaarde zijn
reinheid en muntte uit door liefdadigheid. Toen hij eens in zijn
winkel laken stond te verkopen, wees hij een arme, die een aalmoes vroeg, ruw af, bedacht zich echter, en besloot toen, nooit
meer iemand af te wijzen, die hem ter liefde Gods iets vroeg.
In 1201 ontstond een oorlog tussen Assisie en Perugia, waarin
Franciscus werd gevangen genomen. Hij bleef toen een jaar in
gevangenschap met ridders omdat hij edel was van manieren ;
de rijke kooplui staan al met de ridders gelijk — en muntte uit
door zijn blijmoedigheid. In Assisie teruggekeerd, vatte hij zijn
lakenhandel weer op — een ernstige ziekte bracht hem tot nadenken, en hij begon het aardse gering te achten. Toch ondernam hij, genezen zijnde, in 1205/6 in het gevolg van een ridder
een tocht naar Apulie, waar hij zich wilde laten ridderslaan.
Maar in Spoleto gekomen, hoorde hij een stem (hij sliep half),
die hem vroeg, waarheen hij ging, en gebood, terug te keren en
te doen, wat de Heer hem openbaren zou. Hij keerde terug. Toen
hij nu een paar dagen later door zijn makkers tot hoofdman
gekozen werd, en hij daardoor kon beslissen, welke uitgaven
gedaan zouden worden, richtte hij een luisterrijk maal aan, en
terwijl ze hem als tafelkoning door de stad leiden, wordt hij
door de genade getroffen, en nu voor goed, zodat hij de wereldse
genoegens niet meer smaakte. Hij trok zich terug en overwoog,
dikwijls in een grot, wat hem te doen stond. Zijn makkers dachten, dat hij trouwplannen had, toen hij zeide : dat hij een bruid
zou trouwen, die meer uitmuntte door wijsheid dan door adel,
ene, die liefelijker en schoner was dan alien, die zij ooit gezien
hadden. Zijn latere gezellen verklaren dit zo : want zijn bruid
was de Orde, die hij stichtte, die door armoede edeler en schoner
is dan de andere. (Franciscus' huwelijk met de armoede!).
In deze tijd had Franciscus een visioen van Christus aan het
kruis, waaruit hij begreep : I ndien gij na Mij wilt komen, verloochen u zelf en neem uw kruis op en volg Mij. Ook ging hij
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als pelgrim naar Rome, waar hij (bij wijze van proefneming)
in armelijke kleding zich schaarde onder de bedelaars bij de
St. Pieterskerk, om aalmoezen te vragen — hij overwon zijn
afkeer van de melaatsen, die vroeger bijzonder sterk geweest
was — reikte hun persoonlijk aalmoezen uit en kuste hun de
hand . . . . Toen hij , nog steeds nadenkend over wat hem te
doen stond, eens het kerkje van St. Damianus buiten de muren
van Assisie inging om te bidden, hoorde hij de Gekruiste zeggen : „Franciscus ga heen, en herstel mijn huis, dat, naar ge ziet,
geheel vervalt". Hij verstond dat van die stoffelijke kerk, ofschoon de woorden een diepere zin hadden — ging terstond
heen, en verkocht uit vaders magazijn een paar stukken laken
om de onkosten te bestrijden. Pietro was daarover ten zeerste
verbolgen, zó, dat hij zijn zoon voor het gerecht aanklaagde en
iets later hem dwong, om in tegenwoordigheid van de bisschop
van zijn erfdeel of stand te doen. Franciscus deed het met vreugde, begin 1207. Hij verliet zijn vaderland, trok na een kort verblijf in een Benedictijnerklooster bedelend rond : waar hij geen
aalmoes kreeg, ontving hij toch licht een ruw woord ; ook daarvoor dankte hij. Met de grootste moeite bracht hij het herstel
van de Damianuskerk tot stand, dan nog van een kapel aan St.
Petrus gewijd, eindelijk dat van het kerkje van St. Maria ab
Angelis, waar hij zijn verblijf vestigde, en dat hij noemde :
Portiuncula, mijn erfdeeltje.
Hier ontving hij zijn roeping tot apostolische arbeid en tot
apostolische armoede, getroffen door het Evangelie over de
zending der Apostelen : wilt tas noch reiszak dragen enz. Hij
verwisselde zijn kluizenaarskleed voor een nog ruwer. Een eenvoudige tunica, voorzien van een caputium, nam hij als kleed
aan, dat hij met een koord rond het middel ophield. Terwiji hij
oorspronkelijk noch schoeisel noch mantel droeg, is hij dat later
wel gaan doen. Wat de vorm van het caputium betreft, die van
de Capucij nen schijnt in zijn spitsheid meer op die van St. Franciscus te lijken. Het was het gewone kleed van de landlieden uit
die tijd en streek. De kleur was asgrauw. Dan begon hij als
boeteprediker rond te trekken, of liever : „hij begon voor het
yolk in alle eenvoud te spreken", want van een eigenlijke prediking kan voor de goedkeuring van zijn Orde geen sprake zijn.
Zijn eenvoudig woord en zijn hele verschijning maakten diepe
indruk.
Niet lang duurde het dan ook, of Franciscus
Stichting der .re Orde.
vond navolgers ; de eerste waren drie leken
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van Assisie, Bernardus, Petrus, Aegidius, die hun goederen
verkochten, het geld onder de armen verdeelden, en dan van
St. Franciscus in een but bij de Portiuncula-kerk hetzelfde
kleed, dat de heilige droeg, aannamen. Toen hij elf leerlingen
had, stelde St. Franciscus een regel op, in eenvoudige bewoordingen meestal aan de H. Schrift ontleend. Met zijn elf broeders gaat hij in 1209 naar Rome, om de goedkeuring op die
regel en toestemming tot preken te krijgen.
Daar regeerde toen de roemrij ke paus I nnoGoedkeuring der
centius
III. Door bemiddeling van de bisOrde door Imoschop
van
Assisie kreeg hij toegang tot de
centius III.
paus. Deze paus, die door het optreden van de
ketters tot grote voorzichtigheid verplicht was, maakte eerst bezwaren, omdat een congregatie toch niet zonder enig stoffelijk
bezit zou kunnen bestaan. Maar Franciscus, door goddelijke ingeving verlicht, antwoordde : „Heer, ik vertrouw op mijn Heer
Jezus Christus ; ofschoon hij belooft, dat Hij ons in de hemel
leven en heerlijkheid zal geven, zal Hij ons te gelegener tijd op
de aarde niet onthouden, wat voor ons lichaam nodig is". De
paus, verwonderd, dat God aan een zo eenvoudig mens zijn Wil
geopenbaard had, keurde de regel mondeling goed, nadat Franciscus gehoorzaamheid en eerbied aan de paus, de anderen aan
Franciscus beloofd hadden. Ze ontvingen toen alien de kruinschering.
Zo keerden ze terug naar de streek van Assisie en woonden eerst
bij Rivotorto, daarna, toen Franciscus van de Benedictijnen het
kerkje van Portiuncula met de omliggende grond tegen een
jaarlijkse opbrengst ten gebruike gekregen had, aldaar. Om de
Zaligmaker na te volgen, zetten ze naast hun beschouwend leven
hun wonderbare predikarbeid voort. Franciscus preekte voor
alle schepselen. Hij nodigde ook de vogelen uit, om Gods lof te
verkondigen of vermaande hen tot stilte, om zijn preek niet te
storen. Soms stortte hij zijn hart uit in gedichten o.a. in de
schone Zonnezang : hij was een der eerste dichters in de I taliaanse volkstaal. Op deze missiereizen, die tot in Toskane werden
uitgesrekt, groeide het aantal leerlingen voortdurend aan.
Voor die talrijke leerlingen stichtte St. Franciscus verschillende kloosters, armoedige hutten. Reeds in 1212 kon hij een
generaal-kapittel houden te Portiuncula. In datzelfde jaar viel
de stichting van de tweede orde van St. FranStichting der 2e Orde
ciscus, toen de H. Clara, een adellijke jonk(Clarissen).
vrouw, van St. Franciscus de sluier aannam
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en in Franciscaanse geest ging leven. Franciscus had intussen
steeds de wens, om ook aan de Mohammedanen het Evangelie
te gaan prediken : aan Afrika's Noordkust en in het H. Land.
Al heeft de prediking van St. Franciscus zelf, die door de
Voorzienigheid tot groter dingen bestemd was, nooit succes gehad, zijn wens is vervuld door zijn zonen, die steeds met ijver
voor de missie gewerkt hebben, en nog zijn de bewakers van het
H. Graf.
Sinds 1217 trad als kardinaal-protector van de
Orde.
Uitbr eiding der
'one Orde op kardinaal Ugolino, later paus
Gregorius I X (1227-1241), die door zijn
praktische geest aan de stichting van de idealistische heilige
onschatbare diensten bewees. Toen de orde in dat jaar reeds
honderden, misschien duizenden leden telde, besloot St. Franciscus een schriftelijke aanbeveling van de paus te vragen. De
aanleiding daartoe was, dat de broeders, die in Duitsland de
Orde bekend maakten, daar waren beschouwd als ketters. In
hun beminnelijke eenvoud waren ze de Alpen overgetrokken
zonder van de Duitse taal iets anders te kennen dan het woordje
„j a", waarmede ze antwoordden op alle vragen. Ze kregen nu
van de paus een aanbeveling aan alle bisschoppen en de verklaring, dat ze volkomen orthodox waren. Met die verklaring
gewapend, waren ze veilig, hun ijver en Gods hulp deden de
rest.
In het jaar 1219 ging Franciscus naar het leger van de
kruisvaarders, die toen voor Damiate lagen. Zijn prediking
maakte er diepe indruk, wat wel hieruit blijkt, dat we in de
beschrijvingen van de beroemde tocht dikwijls van de wonderbare poverello melding gemaakt vinden. Zo werd de stichting
in heel Europa bekend. De zonen van Franciscus trokken in
diezelfde tijd naar Spanje en Portugal, die goeddeels in handen
der Moren waren. Daar had de Orde haar eerste Martelaren.
Toen de relieken van vij f van hen in 1220 werden overgebracht,
trad te Coimbra in de orde de reguliere kanunnik Fernandez :
de H. Antonius van Padua, die in 1231 te Padua stierf.
Het succes van de prediking van St. Franciscus en de zijnen
was intussen zó groot geweest, dat velen, die door onverbreekbare banden met de wereld verbonden waren, bijv. gehuwden,
zich bij hem wensten aan te sluiten. Voor hen
Stichting der 3e Orde .
gaf hid zijn zgn. derde regel, een orderegel
voor mensen in de wereld.
Kardinaal Ugolino spoorde St. Franciscus aan, om zijn regel
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nauwkeuriger op te schrijven. De heilige deed het, maar kardinaal Ugolino, practisch bestuurder en vooruitziende; geest,
bracht er de heilige toe, om de bepalingen over de armoede
enigszins te verzachten. Dit tastte het ideaal van Franciscus :
meest volstrekte armoede en onbezorgdheid voor het tijdelijke,
zij het niet wezenlijk, aan. Franciscus zou niet de eenvoudige
Minderbroeder geweest zijn, wanneer hij zich bij deze wens van
zijn Overheid niet had neergelegd. Maar het blij ft voor hem
een moeilijk punt, en zo is er enige tegenspraak tussen de Regel,
die op 29 November 1223 door de paus werd goedgekeurd, en
zijn testament, waarin hij op zijn oorspronkelijke opvatting
terugkomt. Zo werd de kiem gelegd voor de strijd over de armoede in de Orde, waarover straks gesproken wordt.
Zo was de stichting van de Orde voltooid en het levenswerk
van St. Franciscus volbracht. Gedreven door een geestdriftige
liefde tot de ideale vervulling der Evangelische raden, geleid
door zijn kinderlijke gehechtheid aan de kerkleer en het kerkelijk gezag, had hij aan Gods Kerk, die door de wereld en de
dwaling dreigde ten gronde te gaan, gegeveen een stut, die haar
zou schragen ; hij heeft voor de eeuwen gesteld en bestendigd
het voorbeeld van de meest volmaakte armoede
Geest der Franen nederigheid, gepaard aan een grote blijciscaner-Orde.
moedigheid, die voortkomt uit het kinderlijke
vertrouwen op de Voorzienigheid. Hij heeft gesticht een Orde,
die predikt door haar voorbeeld de vergankelijkheid van het
aardse en de alleen-begeerlijkheid van het hemelse, een Orde,
die paste in die tijd, en die zal blijven passen zolang de zinnelijke mens streeft naar aardse grootheid.
Nog tijdens zijn leven zou God zijn trouwe
Stigmatisatie
van St. Francisen edelmoedige dienaar belonen. In de herfst
cus; zijn dood.
van 1224 verscheen hem te Alverna de
Zaligmaker, en drukte de merktekenen van zijn H. Wonden in
de ledematen van zijn minnaar.
Na de stigmatisatie predikte St. Franciscus nog twee jaar.
Hij liet zich, daar de wonderbare wonden aan zijn voeten hem
het lopen bijna onmogelijk maakten, op een ezel rondvoeren.
Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zich naar Portiuncula brengen. Hier dicteerde hij zijn testament, en stierf, liggend op de grond in een boetekleed en bestrooid met as, 4 Oct.
1226, vier en veertig jaar oud. Reeds twee jaar later, 16 Juli
1228, nam Gregorius I X hem onder het getal der heiligen, terwijl hij tegelijk de grondslag legde voor de prachtige kerk te
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Assisie, waarin zijn lichaam rust. Die kerk, prachtig versierd,
met „al fresco's" van Giotto, wordt genoemd „de wieg der
I taliaanse kunst".
Franciscus heeft in zijn Orde aan de Kerk van de dertiende
eeuw en lang daarna tot op onze dagen toe een hulpbende geleverd van de eerste rang. Wanneer zijn volgelingen leven in
zijn geest, dan zijn ze met hun strenge naleving der evangelische
raden eerst recht het zout der aarde. De Franciscaan komt evenals zijn H. Vader, in het strijdperk, niet met een luidruchtig
programma van hervorming, niet met luide fanfares over wat
anderen doen moeten, maar hij begint de hervorming der maatschappij in christelijke geest, waar iedere hervorming, wil zij
kans op succes hebben, beginnen moet : bij het eigen individu,
en heeft hij zich-zelf ingewerkt in de geest van zijn H. Vader,
d.w.z. in de geest van Christus, zoals die door St. Franciscus
tot uiting kwam, dan predikt hij, veel meer dan door zijn woord,
door zijn voorbeeld, onthechting van het aardse en streving
naar het hemelse, tevredenheid met het noodzakelijke en sociale
gelijkheid. De moderne wereldhervormers zouden van deze
middeleeuwse monnik met zijn verstorven leven en zijn onverstoorbare blijmoedigheid veel kunnen leren !
De Orde, die tijdens het leven van St. Franciscus reeds meer
dan 5000 leden telde en in de meeste landen huizen telde, bleef
zich snel verspreiden. Van 1257-1273 was de beroemde godgeleerde St. Bonaventura, de evenknie van St. Thomas van
Aquine, generaal-minister. Hij voltooide de organisatie door
de grensbepaling der provincies, bevorderde de wetenschap
onder de broeders en verzamelde de verordeningen der generaal-kapittels. De opvolger van St. Bonaventura, Hieronymus
van Ascoli, was de eerste Franciscaanse paus : Nicolaas I V
(1288-1292). Natuurlijk heeft het de Orde niet aan strijd
ontbroken naar buiten, niet aan innerlijk verval. Reeds terstond
na de dood van de Stichter ontstond de kwestie, hoe de bepalingen over de armoede moesten opgevat en toegepast worden.
Juist de hoogheid van het ideaal van St. Franciscus was oorzaak, dat telkens onder de broeders grote mannen zijn opgestaan,
die de Orde naar de oorspronkelijke reinheid terugbrachten.
Een beroemd hervormer in ons land was de gevierde kanselredenaar Jan Brugman, in de eerste helft der vij ftiende eeuw.
De Derde Orde van St. Franciscus, wier regel, door de heilige opgesteld, in 1289 door Nicolaas I V werd goedgekeurd,
was, zoals boven gezegd, eigenlijk bedoeld voor wereldlingen,
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die in grote getale lid werden. Maar reeds in de dertiende eeuw
vel enigen zich op tal van plaatsen mannelijke of vrouwelijke
tertiarissen tot kloosters, en legden geloften af. Zo vinden we
tegenwoordig nog talrijke, vooral vrouwenkloosters, die de
derde regel van St. Franciscus volgen.
De oorsprong van de Orde der Predikheren
St. Dominicus:
Hervorming v.
moeten we, zoals boven reeds bleek, zoeken in
kapittel te Osma. de prediking van St. Dominicus, onder de
Prediking tegen
.
Albigensen. St. Dominicus, geboren in 7o
d. Albigensen.
te Calaruega in Spanje, begon op veertienStichting zijner
jarige leeftijd zijn studie aan de hogeschool
Orde.
te Valencia, waar hij bleef, tot hij in 1195 kanunnik werd te
Osma. Sinds daar in 1201 bisschop Diego aan het bestuur gekomen was, werd onder krachtige medewerking van Dominicus
het kapittel hervormd volgens de regel van St. Augustinus.
Dominicus was dus regulier kanunnik, toen hij met zijn bisschop in Zuid-Frankrijk onder de Albigensen begon te prediken : aan de kruistochten tegen deze ketters nam hij geen deel,
maar hij beperkte zich tot de geestelijke middelen van prediking en gebed. Ten gevolge van die werkzaamheid stichtte de
heilige te La Prouille een vrouwenklooster, dat de bakermat
werd van zijn tweede Orde. Grote steun ondervond hij van bisschop Fulco van Toulouse, en van een aantal vaste medewerkers,
die zich bij hem aansloten. Toen hij nu in 1215 van een zekere
Petrus Scila een huis ten geschenke kreeg bij Toulouse, begon
hij daar met zes volgelingen religieus te leven, en zo het gebruik van zijn Orde te vormen.
In datzelfde jaar werd door paus I nnocentius III de grote
vierde algemene Kerkvergadering van het Lateraan gehouden.
Met zijn bisschop Fulco ging St. Dominicus daarheen, hopende,
dat de paus zijn nieuwe stichting zou bevestigen, welke immers
geheel lag in de lijn van het door de paus beoogde doel : de
hervorming der Kerk. En inderdaad nam I nnocentius I I I het
klooster te La Prouille onder zijn bescherming. Maar tegen de
goedkeuring van de Predikheren-orde beBezwaren van Instond eengroot bezwaar : zij stelde zich ten
nocentius
doel de prediking, die de eigenlijke taak is
van de prelaten der Kerk en van de door hen aangestelde lagere
geestelijkheid : een door de paus direct daartoe gemachtigde
Orde was een ongehoorde nieuwigheid. De zaak nam voor St.
Dominicus een zeer ongunstige wending, toen het Concilie een
wet uitvaardigde, die het stichten van nieuwe Orden verbood.
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Het Concilie is daartoe gekomen, omdat in deze tijd door verschillende mannen, die de noodzakelijkheid van hervorming begrepen, maar die niet, zoals Franciscus en Dominicus wel, in
hun orthodoxie en hun volgzaamheid tegenover het kerkelijk
gezag het kenmerk droegen. van mannen der Voorzienigheid,
nieuwe ordestichtingen beproefd werden. Toen heeft vermoedelijk paus I nnocentius zelf aan Dominicus de raad gegeven, om
zijn nieuwe stichting te bouwen op de grondslag van de bestaande regel van St. Augustinus ; verhaald wordt, dat de paus
hiertoe bewogen werd door een visioen, waarin hem getoond
werd, hoe Dominicus de instortende kerk van het Lateraan
ondersteunde
I n Frankrijk teruggekeerd, riep Dominicus zijn gezellen
samen, en ze besloten te handelen volgens de raad van de paus.
Ze namen de regel van St. Augustinus, de prediker bij uitnemendheid, voegden daarbij strengere bepalingen aangaande de
voeding, het vasten, de legerstede, verschillende toevoegingen zijn aan de Premonstratensers ontleend. Ook besloten ze,
geen bezittingen te zullen toelaten, opdat het predikambt niet
belet zou worden door zorg voor het tijdelijke. Enige jaren later
hebben ze op hun kapittel te Bologna, 1220, ook vaste inkomsten
uitgesloten. Ze kregen van bisschop Fulco de kerk van St.
Romanus te Toulouse, waarbij Dominicus een klooster inrichtte.
Dan gaat hij in September van 1216 opnieuw
Goedkeuring der
naar Rome, waar intussen I nnocentius I I I
Orde.
door Honorius I I I was opgevolgd. Deze keurVerspreiding.
de de Orde goed, 22 December 1216. Zo was,
niettegenstaande de zich-opstapelende moeilijkheden, ook dit
werk Gods tot stand gekomen; en de Orde der Predikheren icon
haar zegenrijke arbeid over de hele wereld uitstrekken.
De nog weinig-talrijke broeders verspreidden zich naar
Spanje, Parijs, Bologna ; Dominicus zelf ging naar Rome, waar
hij de kerk van St. Sabina kreeg. Veel heeft de heilige in zijn
laatste levensjaren gereisd, om zijn Orde uit te breiden en te
bevestigen : voor zijn dood was zij bekend in Spanje, waar Dominicus te Sevilla een klooster stichtte, in Polen, waarvan de
eerstelingen, de H. Hyacinthus en Ceslaus door de stichter
te Rome werden opgenomen, in Duitsland en Bohemen,
in Engeland en Scandinavia. Te Parijs was toen reeds
gesticht het beroemde klooster St. Jacques, waarnaar de
Dominicanen ook „ Jacobijnen" genoemd werden, welke naam
later overging op de beruchte club in de revolutietijd, omdat
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ze in het geconfiskeerde klooster haar bijeenkomsten hield.
St. Dominicus, die in zijn leven betrekkingen
Dood van St.
onderhouden
had met de heilige van Assisie,
Dominicus.
van wie hij de idee der armoede overnam,
stierf te Bologna, 6 Augustus 1221. Daar is hij ook begraven.
Reeds in 1233 werd hij door Gregorius I X, die zijn vriend geweest was, gecanoniseerd.
De beide Orden van Franciscus en Dominicus
Overeenkomst en
tonen grote overeenkomst, maar zijn niet hetverschil tussen de
zelfde. Terwiji bij St. Franciscus de armoede
Bedelorden.
op de voorgrond staat, legt St. Dominicus de
voile nadruk op de prediking : de Dominicaan is arm, en predikt
door zijn woord, de Franciscaan predikt door zijn armoede.
Door de plicht tot prediking is bij de Dominicaan de plaats,
die de studie inneemt, veel voornamer : een Dominicaan bereikt
zijn doel niet, wanneer hij niet geleerd is ; een Franciscaan bereikt zijn doel, wanneer hij nederig is.
De beide Orden onderscheiden zich in verVerschil met de
schillende
opzichten van de kloosterorden, die
Benedictijnen en de
vroeger
besproken
werden. De kloosters der
Augustijnen.
Benedictijnen zijn in de Kerk als vaste burchten, waarin met het gewoel der wereld ontvlucht, waar de dienst
van de grote Koning in plechtig ceremonieel op de voorgrond
staat, waar de wereldling heentrekt, om zijn ziel te verkwikken,
waar in nijvere rust de wetenschap beoefend wordt. De Augustijnen stellen van al het zielzorgerswerk het gezamenlijk gebed
voorop ; zij zijn gebonden aan hun plaats, waar ze op dezelfde
wijze als de saeculiere geestelijkheid hun bediening uitoefenen
— de bedelorden vormen een mobiel leger, dat op verovering
uittrekt, dat de praktische zielzorg op zijn program heeft staan,
maar die- zielzorg uitoefent over de hele Kerk, in overeenstemming zeker met de locale overheden, maar toch in opdracht van
de universele Herder der Kerk, wiens trouwste steun zij geworden zijn. Daarom konden deze Orden pas ontstaan in de tijd
van de grote ontplooiing van de pauselijke macht.
Bestuur en organisatie van de nieuwe Orden ondergingen
natuurlijk de invloed van het doel en van de tijdsomstandigheden. Het meest valt op de nieuwe bepaling over de armoede:
terwij 1 vroeger alleen werd of stand gedaan van persoonlijk bezit, vervalt nu ook het gemeenschappelijke. Van niet minder
belang is, dat het votum stabilitatis vervalt : vroeger trad men
in een klooster en verbond zich daar levenslang te blijven
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hier treedt men in een Orde en verbindt zich, te gaan, waarheen
de overheid zendt. De Overheid is bier op de eerste plaats de
Generaal, en in verband met hem de locale overste dat was
bij de oude Orden omgekeerd. Het koorgebed wordt niet prijs
gegeven, maar, omdat het onder omstandigheden een beletsel
zou kunnen zijn voor prediking en studie, wordt in de regel van
St. Dominicus uitdrukkelijk voorzien, dat erin gedispenseerd
kan worden. De kloosters worden bij voorkeur gesticht in bevolkingscentra, waar de zielzorg kan uitgeoefend worden. I n de
tijd, waarin vooral in I talie de steden-republieken prat gaan op
haar onafhankelijkheid, wordt ook in deze nieuwe Orden de
bestuursregeling meer democratisch dan vroeger het geval geweest was : werd vroeger de abt voor zijn leven gekozen, bier is
de ambtsduur van de oversten beperkt.
De beide Orden, door God aan zijn Kerk geschonken in
moeilijke tijd, zijn in de vervulling van haar taak : te geven een
voorbeeld van armoede, en te zijn een bolwerk van orthodoxie,
de Kerk tot zegen geweest, en zolang de geest van haar H.
Stichters in haar woont, zullen ze dat blijven, zolang onthechting aan het aardse kenmerkende christendeugd is, en zolang
de Waarheid alleen de mens vrij maakt.
Tot de grote bedelorden behoren ook de Carmelieten en
de Augustij ner Eremieten. De eerstgenoemden zijn omstreeks
I I 55 door de Z. Berthold van Calabrie gesticht. Bij na een eeuw
later trokken zij, toen de Turken hun het verblijf op hun oorspronkelijke woonplaats, de berg Carmel, onmogelijk maakten,
naar Europa. Het kluizenaarsleven, dat zij aanvankelijk geleid
hadden, werd langzamerhand omgezet in een coenobieten leven.
I n 1247 werden zij door Paus I nnocentius I V onder de bedelorden opgenomen. De verbreiding der Mariadevotie heeft aan
deze kloosterlingen, die vroeger in ons land dikwijls de „O. L.
Vrouwe-broeders" genoemd werden, evenals de studie der mystiek veel te danken.
I n 1244 had dezelfde paus I nnocentius I V aan verschillende
bestaande groepen van eremieten een zelfde regel, n.l. die van
St. Augustinus, geschonken. 12 jaar later werden zij tot een
orde : de Augustijner Eremieten, verenigd. Door Pius I V werd
deze orde, die zich zowel op de zielzorg als op de studie toelegde, onder bedelorden opgenomen.
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9. Uitbreiding der Kerk.
I n de besproken periode heeft het niet ontbroken aan pogingen om het Christendom aan nog heidense stammen te brengen, en veelal hadden die pogingen gunstig gevolg.
Reeds Willibrord had geprobeerd, om het geloof te brengen
aan de Denen, in het begin van de negende eeuw herhaalde de
aartsbisschop van Reims, Elbo, die poging, maar weer zonder
succes. Meer vooruitzicht kwam er, toen de Deense koning Harald in binnenlandse moeilijkheden steun zocht bij Lodewijk de
Vrome, hij liet zich in 826 te Mainz dopen. De H. Ansgar,
monnik van het Saksische klooster Nieuw-Corvey ging met hem
terug naar Denemarken, hij kreeg zelfs van de koning van
Zweden verlof, om in zijn land een kerk te bouwen. Toen de
zaken zó stonden werd in Hamburg een aartsbisdom gesticht,
vanwaaruit Ansgar de bekering van de Scandinaviers zou voortzetten. Maar in 845 plunderden de Scandinaviers ( Noormannen) Hamburg, het aartsbisdom werd verenigd met Bremen,
en het zou meer dan een eeuw duren, eer het werk met kracht
kon worden voortgezet. Dat gebeurde nu niet door Duitse maar
door Angelsaksische missionarissen. Het eerst in Denemarken
onder Kanut de Grote (1024-1035) die Engeland en Denemarken regeerde; dan volgt Noorwegen, waar sinds de helft
van de tiende eeuw de Christelijke prediking begint, en onder
Olav de Heilige (1014-103o) de beslissing valt ; van Noorwegen uit komt het Christendom op I Jsland en Groenland
onder Olav Trygvason. Ook in Zweden is de krachtige prediking verbonden aan de naam van een Koning Olaf, die zich in
I oo8 liet dopen. Stichting van eigen aartsbisdommen zette de
kroon op het werk : voor Denemarken te Lund in 1104, voor
Noorwegen in Trondhjem in 1152 ; voor Zweden te Upsula in
1164. De Noormannen, die zich in Normandie en Zuid-I talie
gevestigd hadden, hadden reeds het Christendom omhelsd.
Reeds vroeger, bij het Oosterse Schisma, kwam even de bekering van de Slaven in Bulgarije ter sprake. De Slaven bewoonden een groot deel van Oost-Europa, en van twee kanten
werden de pogingen ondernomen, om hen tot het Christendom
te brengen ; vanuit Rome en het Oost-Frankische rijk — en van
uit Byzantium ; eerst in de negende eeuw heeft de overgang
definitief plaats. De meest beroemde apostelen der Slaven zijn
de H.H. Cyrillus en Methodius, die werken onder de Moraviers. Deze hadden reeds in de dagen van Karel de Grote kennis
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gemaakt met het geloof, dat hun gepredikt was vanuit Salzburg.
Maar toen ze zich begonnen los te maken van de Duitse politieke
invloed, wilden ze ook de kerkelijke banden, die immers zo
innig met de politieke verenigd waren, verbreken ; daarom vroeg
hun christelijke vorst Ratislaw (846-87o) tnissionarissen in
Byzantium. Keizer Michael zond hun de gebroeders, die misschien van Slavische oorsprong, de Griekse cultuur volledig in
zich hadden opgenomen, maar daarnaast de Zuid-Slavische taal
volkomen beheersten. Cyrillus vertaalde een groot gedeelte van
de H. Schrift in het Slavisch, voor welke taal hij een eigen
alphabeth ontwierp ; ook voerden ze de Slavische taal in voor de
liturgie. Deze nieuwigheid was aanleiding, dat ze door paus
Nicolaas I naar Rome ontboden werden. Daar stierf Cyrillus
in 867 ; Methodius keerde naar Moravie terug, en mocht de
Slavische taal blijven gebruiken. Hij stierf in 885. Toen heeft
paus Stefanus V het gebruik van de landstaal verboden, omdat
hij vreesde dat er een nationale kerk zou ontstaan buiten de
eenheid. De liturgie van Cyrillus en Methodius is bij de Bulgaren blijven bestaan, en vandaar later bij de Russen gekomen.
De bekering van de Slaven wordt in de volgende eeuwen
krachtig voortgezet. Het eerst onder de Wenden (tussen Elbe
en Oder), waar echter eerst in de twaalfde eeuw het succes
blijvend was ; dan onder de Bohemen, waar in 929 hertog Wenzeslaus de heilige door een Wense reactie vermoord werd ; vervolgens in Polen, dat rinds i 000 zijn eigen aartsbisdom kreeg
te Gnesen ; en eindelijk in Rusland.
Rusland is het grote rijk van de Slaven, maar het werd georganiseerd door Zweedse Noormannen uit de stam Rus, waaraan het land zijn naam ontleent. Ze hadden aanvankelijk hun
hoofdstad in Kiew, waar we reeds in het jaar 944 een christengemeente met een eigen kerk vinden. Elf jaar later wordt Olga,
-de weduwe van Igor, die hem in de regering opvolgde, te Constantinopel gedoopt. Tot dan toe is alleen sprake van betrekkingen met Byzantium, maar in 959 zond Olga een gezantschap naar keizer Otto I van Duitsland, en dit gezantschap
bracht een bisschop voor Kiew mee in de persoon van een monnik
Adalbert uit het klooster van St. Maximinus bij Trier. Hij bleef
er niet lang, de bodem was nog niet geschikt voor het zaad,
maar de relaties met het Westen blijven bestaan : in 977 komen
bij de vorst Jaropolk gezanten uit Rome, van de paus ( Benedictus VI I ). Tussen 988-990 laat dan de vorst Wladimir zich
dopen, gevolgd door talrijken uit zijn yolk, en in de jaren daar237

voor en daarna worden wel vijf gezantschappen van de Paus
naar Kiew vermeld. Men kan dus constateren, dat de bekering
der Russen vanuit Constantinopel geen beletsel was voor een
zeer hartelijke verhouding met het centrum der Kerk, waarheen de Russen wederkerig menig gezantschap zonden. De Russen tonen al spoedig weinig neiging, om eenvoudig een onderdeel te worden van de Byzantijnse Kerk, hun vorsten wilden in
de eigen kerk dezelfde plaats innemen als de keizers in de
hunne. Onder de zoon van Wladimir, Joroslaw worden de betrekkingen met het Westen nog sterker aangehaald : zelf
trouwde hij een dochter van de Zweedse Olaf, en door zijn
kinderen kwam hij in familie-relatie met de hoven, Noorwegen,
Polen, Hongarije, verschillende Duitse dynasten, en Frankrijk,
waar zijn dochter Anna huwde met koning Hendrik ( 1031—
1060). Ook kerkelijk keek Jaroslaw de kant van het Westen
uit, hij vroeg zelfs aan paus Benedictus VI I I om een bisschop
van Kiew, die onafhankelijk van Constantinopel zou zijn. Dit
hield geen stand, maar van 1051-1055 was er een breuk met
het Oosterse patriarchaat, omdat de vorst zorgde, dat een Rus
metropoliet van Kiew werd. Merkwaardigerwijze valt juist in
deze tijd de excommunicatie tegen Michael Caerularius ; op hun
terugreis namen de pauselijke legaten de weg over Kiew, waar
zij met al le eerbewijzen door vorst en geestelijkheid ontvangen
werden. Zo bleven, niettegenstaande het Oosterse Schisma de
betrekkingen tussen Rusland en het christelijke Westen bestaan.
I n 1075 wendde zich de Kiewer grootvorst I zj aslaw-Dimitry
tot paus Gregorius VI I en keizer Hendik I V omdat zijn jongere
broer hem uit de regering gestoten had. Zijn zoon werd naar
Rome gezonden, en stelde heel Rusland onder de bescherming
van de H. Petrus. Gregorius verzocht de Poolse koning, om
I zj aslaw in zijn recht te herstellen, wat geschiedde. Nog in
1255 kreeg Daniel Rananowitsch van paus Alexander I V de
titel van „koning van Rusland". I n dezelfde tijd zien we Russen
gaan naar bedevaartplaatsen in het Westen : Rome, Bari (St.
Nicolaas), Palestina, zodra het in de handen der Kruisvaarders
was ; kunstproducten, uit het Westen, zelfs gesneden beelden,
sieren de Russische kerken ; kloosters worden door Westerlingen
gesticht ; Dominicanen en Franciscanen vestigen zich in Rusland ; de Romeinse monnik Antonius werd in Rusland gecanoniseerd ; zelfs werden huwelijks-dispensaties in Rome gevraagd.
I n de loop van de dertiende eeuw werd de verhouding anders.
Toen Rusland geteisterd werd door de invallen der Tartaren,
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en van de Westerse mede-christenen hulp mocht verwachten
tegen de horden uit Azie, vielen Zweden, Denen en Duitsers
het rijk aan ; en intussen plunderden in het Zuiden de „kruisvaarders" niettegenstaande het verbod van I nnocentius I I I het
rijke Constantinopel. Toen heeft Rusland zich van het Westen
afgewend, de kerkelijke eenheid weekte los, het werd toegankelijk voor de oude Oosterse opvattingen aangaande de vermeende
afwijking van de leer in het Westen, de kerk werd onderdanig
aan de vorst, zonder tegenwicht. En wat zo veel beloofde, werd
uitgesteld . . . . voor eeuwen.
I n de tijd van de kruistochten heeft men ook gepoogd, het
Evangelie te verkondigen aan de Mohammedanen. We ontmoeten reeds St. Franciscus bij Alexandria; maar zichtbaar
resultaat hadden die pogingen niet en zo kan men bij de bestudering van deze periode zich een idee vormen van de reden,
waarom God heeft toegelaten, dat de betreurenswaardige ramp
van de scheiding in het Christendom kwam. Ze is in Gods hand
het middel geweest, om de energie der goeden te prikkelen, hun
stem beter hoorbaar te maken bij de verslapten, de Kerk aldus
op de weg te dwingen van uitbanning van de geest der wereld
en van bezinning op eigen taak, nl. op de eerste plaats haar
kinderen op te voeren naar een heilig leven, en het tijdelijke te
gebruiken als een ondergeschikt hulpmiddel niet als een doel
in zich.
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HOOFDSTUK IV.
Van Bonifatius VIII tot het optreden van Luther.

§ I. Inleiding.

I n de vroege middeleeuwen zag de Kerk zich
geplaatst voor de taak der kerstening van de
Europese volkeren. Het werk was zwaar, zoals
we hebben aangetoond, maar, wanneer we aan het einde der
dertiende eeuw een terugblik werpen op de behandelde periode,
zien we, dat ze die taak schitterend vervuld heeft. De vroegere
barbaren zijn in staat gesteld, om Europa te overdekken met
bloeiende steden, waar Christus de koning is, met kloosters,
centra van beschaving, met kathedralen, die ofwel reeds gebouwd zijn in die sublieme vormen, die we nog bewonderen, of
weldra met steeds groter pracht gebouwd zullen worden, de
huizen, waar God onder zijn yolk woont, de paleizen, waar de
Koning der harten audientie geeft aan arm en rijk. De wetenschap, erfdeel van de genieen der Christelijke oudheid, die de
schat der openbaring doorvorst hebben, is veilig geborgen in de
standaardwerken der scholastiek, wier coryphee, Thomas van
Aquine, tot nu toe de grote wegwijzer is voor de theoloog ; ze is
vooruitgebracht en uitgebouwd tot een geordend systeem, dat
terecht vergeleken wordt met een gotieke kathedraal, waarvan
alle delen harmonisch samenstemmen, schoon in zijn geheel,
schoon in ieder van zijn delen — ze is toegankelij k gemaakt voor
ieder, die wil komen drinken aan haar bron, de universiteiten,
die ze om niet onder het yolk verspreiden. De liefde tot Christus
is opgevoerd tot de hoogste van St. Franciscus, de mystiek begint te bloeien.
Waarlijk, Europa is christelijk. Wel toont de Kerk zich ook
in die tijd als een instelling met goddelijke en menselijke elementen, en het ideaal is niet bereikt, de menselijkheid toont zich
in zeer vele leden van de heilige Kerk — maar toch, Europa is
christelijk, en zó diep is de liefde tot Christus in de harten der
volkeren geplant, dat Reformatie noch Revolutie in staat zullen
zijn, die plant te ontwortelen.
Met buitengewone zorg had God over zijn Kerk gewaakt.
Hij heeft aan haar hoofd gesteld een hele reeks mannen, uitWatde Kerkbereikt heeft.

240

muntend door deugd en wijs beleid. Over al die pausen sinds
Gregorius VI I horen we geen ernstige klachten ; Hij heeft overvloedig zijn Geest uitgestort over die volkeren, die eeuwenlang
de plaatsbekleder van Christus gaarne als hun opperhoofd erkend hebben. De pausen hebben ook politiek de leiding gehad,
uitstekend middel, om de geest der Kerk te doen doorwerken.
Na de dood van Bonifatius VI I I in 1303, die
Vermindering
reeds een zeer ernstige strij d te voeren had
van d. invloed
der Kerk in de
met Philips de Schone van Frankrijk, begint
14e eeuw.
langzamerhand de invloed der Kerk te verminderen, d.w.z. de pausen verliezen hun leidende rol in het
leven der volkeren. Men kan in zekere zin spreken van verval
der Kerk. Maar dat dient men toch goed te verstaan. De Kerk
d.w.z. de vereniging der gelovigen met haar leer en haar genademiddelen, heeft in deze periode de schoonste vruchten voortgebracht. De heiligen in deze periode zijn legio, er ontstaan
grote bewegingen op godsdienstig gebied, denk bijv. aan de
moderne devotie hier te lande, aan de grote mystici, die we
juist in deze periode vinden : Catharina van Siena, Angela van
Foligno, St. Ludwina. De liefde van de gelovigen en hun of fervaardigheid om kerken te bouwen, kloosters te stichten, hun
ijver in het bijwonen der godsdienstoefeningen zijn niet gering
wij hebben er duizenden bewijzen voor. De levensbeschouwing van talloze mensen is zo katholiek als we maar kunnen
wensen. Maar wanneer we spreken van verval in de Kerk in deze
periode, dan bedoelen we daarmee : i e dat het uiterlij k aanzien
en gezag der pausen langzaam aan vermindert
0 or zaken.
door verschillende omstandigheden ( Avignon,
schisma) ; 2e dat de pausen of liever paus-verkiezingen gekomen
zijn onder de overwegende invloed van baatzuchtige vorsten,
die daardoor hun politiek pogen te dienen ; 3e dat door die misstand niet altijd zo uitstekende pausen gekozen zijn als in de
vorige periode, toen het belang der Kerk de doorslag gaf ; 4e
dat de pauselijke curie verwereldlijkt is, dat men daar vaak
meer ging letten op tijdelijk gewin dan op het belang der Kerk;
5e dat daardoor de bisschopszetels maar al te dikwijls door onwaardigen bezet werden, zodat het grote werk van Gregorius
VI I ongedaan gemaakt werd, en politieke of dynastieke overwegingen maar al te dikwijls de keuze der personen bepaalden ;
6e dat onder zulke bisschoppen het toezicht op de lagere geestelij kheid te wensen overliet, die dan maar al te veel ergernis gaf ;
7e dat volgens het gezegde : zo priester zo yolk, onder het yolk
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maar al te veel onwetendheid en plichtsverzuim gevonden werd.
Waren de voorgaande eeuwen een voortdurenVergelijking met de
de opgang, waarin de Kerk de elementen der
voorafgaande eeuwen.
Germaanse volkeren, die voor de opneming
van het Christendom vatbaar waren, naar zich toe trok en van
haar geest doordesemde, er waren ook toen heel wat individuen
geweest, die zich aan haar werking onttrokken, de geest der
wereld was blijven voortbestaan. Maar de totaal-indruk is daar
schitterend, omdat we telkens vooruitgang zien, in de breedte
en in de diepte. I n de volgende eeuwen bestaat het goede voort,
maar veelal in het verborgene ; het groeit uit, en de Kerk
wordt innerlijk krachtiger, maar veel meer treedt op de voorgrond, dat de geest der wereld doordringt in de hogere rangen der Kerk. De scheiding der geesten wordt openbaar.
Er is een groot verlangen naar hervorming van het kerkelijk
leven, „reformatio in capite et in membris", hervorming in
hoofd en leden. De goede onderstroom verdriet het, dat de
Kerk naar buiten meer verschijnt als een juridische instelling,
dan als het mystieke lichaam van Christus dat de mensen in
heiligheid met de Heer verenigt. Zoals in de dagen van St.
Franciscus misbruiken aanleiding gaven tot hervormingspogingen, die buiten de Kerk voerden, zo leiden ook nu de misbruiken tot de hervorming van Luther en Calvyn ; maar, zoals
Franciscus de geroepene was, om de hervorming in goede
banen te leiden, zo kwam nu de redding van de Kerk in de
grote, edelmoedige, algemene poging van het Concilie van
Trente (1545-1563), dat de pseudo-hervorming tot staan
bracht en de ware hervorming begon, die onder leiding van
uitstekende pausen aan de Kerk ook haar uiterlijk aanzien
hergaf, in zover dat in deze zondige wereld mogelijk is. God
heeft toegelaten, dat zij n Kerk vernederd werd om de zonden
van haar leden — verlaten heeft Hij Haar niet, en na de vernedering en inkeer brengt Hij Haar ook uiterlijk tot nieuwe
bloei.
We zullen voorlopig te verklaren hebben, hoe de Kerk haar
invloed verloor, en daarom spreken over Avignon, Schisma,
Renaissance, maar we zullen tevens wijzen op het zegenrijke
werk der Kerk in diezelfde tijd.
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2.

De Pausen te Avignon.

Het verblijf der pausen te Avignon werd voorbereid door de strijd, die paus Bonifatius VI I I
(1295-1303) te voeren had tegen de Franse
koning Philips I V de Schone (1285-1314). Was de strijd
tussen de H. Stoel en de keizers uit het huis der Hohenstaufen
voor een zeer groot gedeelte van politieke aard geweest, hier
ging het om kerkelijke beginselen de vrijdom van lasten
voor de Kerkelijke goederen, het pauselijk benoemingsrecht voor
kerkelijke ambten, het pauselijk recht, of de regeringsdaden
der vorsten naar haar zedelijk gehalte te beoordelen. Bij de Hohenstaufen hadden in de strijd tegen de pausen de ideeen van
het vorstelijk absolutisme reeds een zeer grote rol gespeeld. Deze
waren gebaseerd op het Romeinse recht, dat vooral aan de juristenschool te Bologna bestudeerd werd, maar omdat ze zo zeer
in strijd waren met de middeleeuwse gedachten over Kerk en
Staat, hadden ze toen nog niet kunnen zegepralen. I nmiddels
was ook in Frankrijk de studie van het Romeinse recht voortgezet. Philips I V de Schone van Frankrijk vertegenwoordigt
de wereldlijke macht in haar extreme richting, zijn adviseurs
in het conflict met de paus behoren tot de kringen der legisten.
I n deze strijd tussen pauselijke suprematie en het absolute caesaropapisme heeft de paus de nederlaag geleden. Wij staan hier
op een keerpunt in de geschiedenis. De politieke suprematie der
pausen is sinds dit conflict sterk gedaald ; hier hebben gezegevierd de beginselen, die het twee eeuwen later bij de pseudoreformatie mogelijk gemaakt hebben, dat gehele landen van de
christelijke eenheid in Europa werden losgerukt.
De Franse diplomatie bleek tegen de pauselijke opgewassen,
zelfs haar meerdere te zijn. Paus Bonifatius heeft zich in de
loop van de strijd verschillende malen door de heftigheid van
zijn karakter laten verleiden tot uitlatingen en maatregelen, die
door de Franse regering als beledigingen konden worden opgevat. Maar van haar kant wist die regering in het diplomatiek
verkeer de vormen in acht te nemen, totdat de publieke opinie in
Frankrijk genoeg tegen de paus was ingenomen, om gewelddadig optreden mogelijk te maken. Men deinsde er zelfs niet
voor terug, om een pauselijke bul bij ontvangst te verbranden,
en in plaats van het echte stuk een gemaakte bul te publiceren,
die voor de koning hoogst beledigend was, en waarin o.a. aan
de paus deze woorden in de mond gegeven werden : „Gij moet
Strijel van B onif aau: VIII.
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wel weten, dat gij in het geestelijke en in het tijdelijke onze
onderdaan zijt".
Deze valse bul werd aan een vergadering der standen (de
eerste, waarbij ook de derde stand werd opgeroepen), voorgelegd in 1302, en was hun aanleiding, om aan de paus beledigende brieven te zenden. Zes maanden later
But ,,Unam sanehad
Bonifatius te Rome een concilie om zich
tam".
vergaderd van I taliaanse en Franse bisschoppen, waarin hij de beroemde bul „Unam Sanctam" uitvaardigde
(30 Oct. 1302). De inhoud van deze bul omschrij ft de kerkelijke
macht en de verhouding tussen Kerk en Staat volgens de ideeen,
die reeds onder zijn voorgangers gangbaar waren. Er is geen
sprake van, dat Bonifatius de tijdelijke macht van de vorst voor
zich opeist ; daartegen pleit al zijn protest, enige maanden vroeger ten aanhore van de Franse gezanten in het consistorie geuit :
„men heeft beweerd, dat wij van de koning zouden eisen, ons
als leenheer van zijn rijk te erkennen . . . Wij wilden geen
inbreuk maken op de rechtsmacht van de koning, maar evenmin
als een ander christen kan hij ontkennen, ons in gewetenszaken
onderworpen te zijn". Zijn bedoeling was, de positie van de Paus
duidelijk te omschrijven : handhaver van geloof en zedewetten,
opperste herder over de gewetens, ook over die der vorsten.
Daarom luidt dan ook de slotzin van de bul : „Wij verklaren,
zeggen, bepalen, spreken uit, dat de onderdanigheid aan de
Paus van Rome voor ieder mens volstrekt nodig is ter zaligheid".
Had men op deze duidelijke uitspraak meer gelet, de dwaling
van het Conciliarisme zou niet zoveel kwaad in de Kerk hebben
kunnen doen. Maar door de ongunst van de volgende tijden
heeft deze uitspraak niet de aandacht gevonden, die zij verdiende.
De wraak van Philips over deze bul, en over
Dag van ilnagni.
de excommunicatie, die wel klaargemaakt,
maar nog niet uitgevaardigd was, werd mogelijk, doordat hij
vrede sloot met Engeland ; en zij bestond hierin, dat zijn handlanger Nogaret op 7 September 1303 de paus in zijn residentie
te Anagni gevangen nam. Wel werd de paus na twee dagen
door de bevolking bevrijd, maar het pauselijk aanzien, had een
geweldige klap gekregen : de dag van Anagni betekent het einde
van de politieke suprematie der pausen. Kort daarop stierf
Bonifatius VI I le en nu is het streven van Philips er op gericht,
om van zijn opvolgers de goedkeuring van zijn schanddaden te
verkrijgen. Daarom wordt de nagedachtenis van Bonifatius beklad, en van de volgende pausen geeist dat zij hun voorganger,
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die zeker niet vrij was van menselijke gebreken, maar volstrekt
niet slecht, zullen veroordelen, waardoor dan Philips vanzelf
zal verschij nen als de verdediger van de waarheid en van de
tucht. De eerste opvolger van Bonifatius VI I I was de zalige
Benedictus XI, een man die aan vastheid van karakter wijze
gematigdheid paarde — en die er dan ook niet aan dacht om
aan de onredelijke eisen van Philips te voldoen, ofschoon hij al
zijn best deed, om met hem tot overeenstemming te geraken.
Helaas, stierf hij reeds het volgend jaar, en toen de kardinalen in conclaaf gingen, om een nieuwe paus te kiezen, bleek
de invloed van Philips zelfs in dat heilig colInvloed van Philips
lege zó groot, dat men voorlopig niet tot een
de Schone op de
keuze kon komen. Eerst een jaar later, 5 Juni
pauskeuze.
1305, werden de kardinalen het eens op de
persoon van de aartsbisschop van Bordeaux, Bertrand de Got,
die de naam aannam van Clemens V. Hij was een man met een
vlekkeloos verleden, die in de dagen van Bonifatius VI I I manmoedig de partij van die paus gekozen had, maar die toch niet
onaangenaam was aan Philips. Dat hij aartsbisschop van Bordeaux was, kon bij de niet-Frans-gezinde kardinalen geen overwegend bezwaar zijn, omdat Bordeaux in die dagen hoorde bij
Engeland. Helaas, is deze paus, op wie men schone verwachtingen kon bouwen, veel meer dan wenselijk was gekomen onder
de invloed en in de macht van Philips de Schone.
De kardinalen vroegen de nieuwe paus, of hij zo spoedig
mogelijk naar I talie zou komen. Hij echter wilde voorlopig in
Frankrijk blijven, ten einde zijn kroning te Vienne te doen
samenvallen met de vrede tussen Frankrijk en Engeland, die
bezegeld zou worden door het huwelijk van Philips' dochter I sabella en de Engelse prins Eduard. Wel weigerde Eduard daartoe mede te werken, maar toch liet Clemens V zich door Philips
overhalen, om de kroning in Frankrijk te doen plaats hebben
en wel te Lyon, waarheen ook de kardinalen
Kroning van Clemens
werden
uitgenodigd. 14 November 1305 had
V te Lyon.
de kroning met buitengewone luister plaats :
de koning en Karel van Valois leidden beurtelings 's pausen
paard bij de teugel. Ongelukkig stortte bij de optocht een muur
in, waarop de toeschouwers saamgedrongen stonden. De paus
werd van zijn paard geworpen, de tiaar viel van zijn hoofd en
een kostbare edelsteen verdween eruit. „Zo begon de ballingschap van Avignon, gedurende welke de pauselijke tiaar in
grootheid en vrijheid menige edelsteen verloor". Door die plech245

tigheid en de onderdanigheid, erbij betoond, had Philips het
vertrouwen van Clemens gewonnen, en hij wist hem te overreden, om althans voorlopig in Frankrijk te blijven.
Ook begon hij de paus terstond lastig te vallen met vragen
over het proces tegen Bonifatius VI I I en tegen de Tempeliers,
over wie straks.
Om Clemens tot zijn besluit van in Frankrijk te blijven te
brengen, heeft zeker ook meegewerkt de omstandigheid, dat de
stad Rome door de revolutionaire woelingen en de partijschappen onder de burgers, reeds sinds vijftig jaar Been veilige verblij fplaats voor de pausen meer geweest was : zij resideerden geregeld in naburige plaatsen en kwamen maar van tijd tot tijd
in Rome. Evenwel viel Clemens V door zijn vast verblij f in
Frankrijk van Scylla in Charybdis. I n 1309 besloot Clemens
definitief zich te vestigen in Avignon, een vrije stad, maar
geheel ingesloten door het gebied van de Franse koning of zijn
vasallen : de Romeinse curie moest ook daarheen verhuizen.
Hoe verderfelijk de Franse invloed op de paus
Gevolgen van verwas, bleek al spoedig in het proces tegen de
blijf der pausen to
Tempeliers. Deze orde, in de tijd der kruisAvignon.
tochten ontstaan, had zich in het H. Land
re. O he ffiin der
zeer verdienstelijk gemaakt, maar moest na
Orde v. d. Tempeliers.
de val van Accon in 1291, andere bezigheid
in Europa zoeken. Terwijl de andere geestelijke ridderorden
(van St. Jan of de Maltezer-ridders, en de Duitse orde of de
Marianen) zich meer gingen toeleggen op ziekenverpleging en
armenverzorging, en nog gedeeltelijk zich onledig hielden met
de strijd aan de grenzen van het christendom, gingen de TempeHers zich opwerpen als de bankiers van Europa. Tegenwoordig
klinkt dat heel vreemd voor een geestelijke orde, maar toen was
dat een weldaad voor de maatschappij. Een bankier, bijna altijd
Jood, stond in die dagen gelijk met een woekeraar gelukkig,
dat ook eens eerlijke mensen zich op dat yak gingen toeleggen.
Zij hadden daartoe prachtige gelegenheid : hun huizen waren
stevig, talrijk, gunstig gelegen — beste brandkasten in onveilige
tijd. Wanneer een schat door een escorte van ridders werd overgebracht, dan zouden rovers zich nog wel eens bedenken, voor
ze een overval waagden ! Op dat werk valt dan ook niets aan te
merken, zij hadden zich daarin bekwaam en betrouwbaar getoond : vorsten en zelfs pausen maakten van hun diensten gaarne
gebruik. De Tempeliers waren rijk, maar toch niet meer dan
andere Orden. Wat heeft dan bijzonder op hen het oog getrok24 6

ken van Philips de Schone ? Wij weten het niet
feit is, dat
die koning hen vervolgde met een dodelijke haat en dat hij niet
rustte, voor ze verdwenen waren. Hij kon echter niets doen
zonder medewerking van de paus, en daarom moest deze door
beschuldigingen tegen de Orde worden ingenomen. De Orde
werd dan door Philips en op zijn aanstoken ook door tal van
anderen bij de paus beschuldigd van dronkenschap (hij drinkt
als een Tempelier !), van heiligschennis en van tegennatuurlijke
ontucht. De grootmeester der orde, Jacques de Molay, vroeg zeif
aan de paus om een canoniek onderzoek in te stellen. Maar Philips is de paus voor geweest, en, zonder dat iemand iets vermoedde, werden alle Tempeliers in Frankrijk met hun grootmeester in de vroege ochtend van 13 October 1307 gevangen
genomen.
Dat is het begin van het beruchte proces, dat bijna 4 jaren
duurde. De grote drijfkracht erin is de koning, die de paus
misleidt of hem vrees aanj aagt, wanneer het hem te pas komt:
herhaaldelijk heeft hij de paus weten te dwingen tot zwakheid
in de zaak der Tempeliers, door te dreigen met het proces tegen
Bonifatius VI I I, dat hij wel wilde achterwege laten, wanneer
de paus in deze maar toegaf. En altijd heeft hij de taken zó
handig weten voor te stellen, dat de paus kon denken, dat hij
maar op ondergeschikte punten toegaf, terwijl hij feitelijk aan
Philips geheel de vrije hand liet : zo bijv. toen hij Jacques de
Molay niet zoals hij aanvankelijk besloten had, voor zich persoonlijk liet verschijnen, maar door een paar kardinalen, handlangers van Philips, liet verhoren.
De arme Tempeliers waren intussen de slachtoffers van die
list en van die zwakheid. Niemand zal willen beweren, dat al
die ridders heiligen waren, of ook, dat niet deze en gene onder
hen aan de genoemde misdaden schuldig waren, maar zeker
was de toestand niet zó als Philips die beliefde voor te stellen.
De ridders werden gepijnigd en gefolterd en bij gelegenheid
daarvan hebben ze inderdaad „bekentenissen" afgelegd, maar
die hebben ze later herroepen. Het slot was, dat er niet voldoende getuigenissen tegen de Orde konden verkregen worden.
Toch had Philips door zijn actie dit bereikt, dat de Orde in
discrediet raakte en haar voortbestaan feitelijk onmogelijk werd.
Daarom heeft Clemens V op het concilie van Vienne in 1 311 de
Orde, zonder echter de beschuldigingen tegen haar tot de zijne
te inaken, opgeheven niet bij rechtelijk vonnis, maar door een
bestuursmaatregel krachtens apostolische volmacht. De goederen
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der Orde werden toegewezen aan andere geestelijke Orden.
Philips ontving betrekkelijk weinig. Het laatste bedrijf van de
tragedie was de vuurdood van Jacques de Molay, i 1 Maart 1314.
Deze legde in het aangezicht van de brandstapel, die voor de
Notre Dame te Parijs was opgericht, een verklaring of over de
onschuld van zijn Orde — en ging zo de dood in. Dat hij op
de brandstapel koning en paus binnen het jaar voor Gods Rechterstoel daagde, is een fabel, die haar verklaring vindt in de
sympathieke indruk, die zijn treurig lot en manmoedige houding op de menigte maakte.
Paus Clemens V overleefde het einde van het proces niet lang :
hij stierf 20 April 1314 op weg naar Bordeaux, waar hij herstel
van krachten ging zoeken. Philips stierf veertig dagen later.
Het duurde tot 7 Augustus 1316, voor de nieuwe paus gekozen was : Joannes XXI I (1316-1334) , beroemd om zij n hervormingen in het kerkelijk recht. Ook hij was een Fransman,
en de keuze had sterk onder Franse invloed gestaan.
De pausen te Avignon zijn persoonlijk, wanneer men de
goedmenende, maar ten opzichte van de Franse koning zwakke
Clemens V uitzondert, uitstekende mannen geweest, maar het
verblijf te Avignon was rampzalig, omdat het overige Europa
Frankrij k was met Engeland in de ioo-jarige
2e. Europa verloor zijn veroorlog !) zijn vertrouwen in de paus verloor,
trouwen in de
vooral door de hoge onkosten, welke de zeer
paus.
talrijke pauselijke reservaties met zich mede
brachten, daalde de eerbied voor — en het vertrouwen in de
pauselijke curie.
Vermeld moet nog worden, hoe Clemens VI (1342-1352)
zich verdienstelijk maakte tijdens de grote pestepidemie, de
z.g. „zwartedood", die heel Europa tijdens zijn pontificaat
teisterde. De ziekte schijnt afkomstig te zijn geweest uit China
en werd door I taliaanse schepen naar Europa overgebracht.
Men zegt, dat in een paar jaar tijd niet minder dan 40.000.000
mensen, ongeveer een derde der bevolking, eraan stierven. De
uitgebreide hygienische maatregelen, die ons tegenwoordig voor
dergelijke rampen behoeden, waren nog niet bekend. De epidemie gaf aanleiding tot het heldhaftig beoefenen der naastenliefde, maar, waar de geest van het christendom niet sterk genoeg was doorgedrongen, ook tot uitingen van dierlijke wreedheid in het verwaarlozen en uitstoten der arme lijders. Een
verheven voorbeeld gaf de paus : in Avignon stierf meer dan de
helft der bevolking : in Januari 1348 waren er 62.000 slacht.248

offers. De paus betaalde de geneesheren, overwon persoonlijk
de vrees van besmetting en de afkeer van de zieken (menigeen
van het pauselijk hof hield zich afzijdig), zorgde voor de begrafenis der slachtoffers, moedigde de verpleging aan door aflaten en geestelijke gunsten. De schuld werd door onverstandige
mensen gegeven aan de Joden, die bittere vervolging te lijden
hadden, maar bij de paus bescherming vonden. Andere dwepers
poogden Gods toorn te verzoenen door fanatieke geseltochten te
organiseren. Die onberaden ijver toomde de paus in.
Tijdens de afwezigheid der pausen was Rome
3e. Anarchie en
revolutie te
intussen ten prooi aan anarchie en revolutie,
Rome.
o.a. was een zekere Cola di Rienzo opgetreden,
die bij de Romeinen grote aanhang won door hen te herinneren
aan de vroegere grootheid en hun een toekomst van wereldheerschappij voor te spiegelen, iets, waarvoor de Romeinen tot
op de dag van heden zeer gevoelig zijn. Hij werd gekozen tot
volkstribuun met onbeperkte macht, maar daaraan werd door
de adelspartij weer spoedig een einde gemaakt. Zo bleef de toestand, tot in 1353 I nnocentius VI kardinaal Albornoz naar
I talie zond, die met veel beleid de kerkelijke staat weer aan de
paus onderwierp, en zo de terugkeer der pausen naar Rome
mogelijk maakte.
I n Mei 1365 bezocht de toenmalige Duitse keizer Karel I V
paus Urbanus V (1362-1370) in Avignon. Frankrijk was toen
door de Engelse wapenen ten diepste vernederd. De keizer
maakte van die gelegenheid gebruik, om bij de paus op terugkeer naar Rome aan te dringen. Hij wees er op, dat Italie thans
onderworpen was, dat Avignon door de bedreiging van roverbenden niet eens meer een veilig verblijf hood, dat de onafhanlelij kheid en waardigheid van de H. Stoel zozeer leden. I n 1366
maakte Urbanus V zijn plan, om terug te keren, wereldkundig.
Wel poogden de Franse koning Karel V en de Frans-gezinde
kardinalen hem nog terug te houden, niets hielp : te Marseille
scheepte Urbanus zich in, en stapte aan wal te Corneto, waar hij
onder het gejuich der bevolking ontvangen werd door Giovanni
Colombini van Siena met zijn orde der Jesuaten, en met palmgewuif begeleid werd tot Rome, waar de vreugde aanvankelijk
niet minder groot was. De stad vond de paus in het diepste vernal : de hoofdkerken, St. Jan van Lateranen, St. Pieter en St.
Paulus waren met de pauselijke paleizen half in puin gestort :
de antieke monumenten lagen verwoest, de materialen waren
verbruikt om nieuwe huizen op te trekken of zelfs tot kalk
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verbrand. De gegoede burgerij was weggetrokken, handel en
industrie medenemend, de bevolking was geslonken tot zeventien a dertig duizend. Ongelukkigerwijze stierf, nog voor Urbanus in Rome was aangekomen, de pacificator van I talie, Albornoz, en de paus moest maar al te gauw de wispelturigheid
van het Romeinse yolk ondervinden. Zoals het bij dergelijke
toestanden gewoonlijk gaat, kon, wat in i aren verwoest was,
niet op eenmaal hersteld worden, en de schuld werd aan de
paus gegeven. Toen dan ook Urbanus in de lente van 137o naar
Montefiascone ging, om daar de zomer door te brengen, maakten de Romeinen van zijn afwezigheid gebruik, om op te staan,
en Urbanus besloot naar Avignon terug te keren onder voorwendsel van vrede te willen stichten tussen Frankrijk en Engeland. Noch de smeekbeden der Romeinen, noch de eerbiedsbetuigingen der I talianen, noch de bedreiging van de H. Birgitta,
dat hij te Avignon spoedig zou sterven, konden hem weerhouden.
24 September 137o kwam Urbanus te Avignon aan, waar hij
19 December in geur van heiligheid stierf. 10 Maart 1870 werd
hij zalig verklaard.
Zijn opvolger werd reeds 3o December gekozen : de laatste
Franse paus, Gregorius XI. Onder deze Daus, die geroemd
wordt als vroom, nederig, rein, maar gelaakt, omdat hij niet
vrij was van nepotisme (welk euvel in de volgende eeuw zo
schrikbarende verhoudingen zal aannemen), brak in Italie een
4e. In nanationale beweging los tegen het verfranste
tionale beweging
pausdom. De grote fout, door de Avignonse
tegen het verpausen
be
van bi jna uitsluitend Fransen
franste pausmet het bestuur van I talie te belasten, wreekte
dom.
zich nu op vreselijke wijze. Bernabo Visconti, een oude vij and
van het pauselijk bestuur, vond een machtige bondgenote in de
rijke koopstad Florence, dat alle ontevreden elementen van de
kerkelijke staat in opstand bracht. Ook Bologna koos de zij de
van de opstand. Gregorius XI meende nu, dat de tijd gekomen
was, waarop ook de meest vredelievende paus aan wapenen en
geweld moest denken : hij belegde Florence met het interdict,
excommuniceerde de inwoners en verklaarde hun goederen
vogelvrij. De schade voor de Florentij nen was enorm. De H.
Catharina van Siena, Dominicaanse kloosterH. Catharina
zuster te Florence, wendde bij haar stadgevan Siena.
noten en de paus alle pogingen aan, om de
vrede te herstellen : de Florentij nen vermaande zij tot onderwerping aan het kerkelijk gezag, de paus tot hervorming van de
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Clerus en tot terugkeer naar Rome, de heilige stad. Wel stuurden de Florentij nen Catharina naar Avignon, om bij de paus
te bemiddelen, maar het was hun geen ernst, om tot vrede te
komen. En Gregorius XI zond zijn troepen onder de wrede
kardinaal Robert van Geneve tegen de oproerlingen af. Met
grote wreedheid gingen die woeste Bretons te werk, en uitspattingen zonder tal werden bedreven. Toch hadden ze —
schoon geen volledig — succes. De hoop, om dit succes te bestendigen, de vrees, dat ook Rome door het kiezen van een tegenpaus zou afvallen, bewogen Gregorius XI , om naar Rome te
gaan. 2 October 1376 scheepte hij zich te Marseille in en. na een
lange reis met allerlei wederwaardigheden,
Terugkeer van
de Paus naar
deed hij 17 Januari 1377 zijn triomfantelijke
Rome.
intocht in Rome. Evenwel de vreugde zou van
korte duur zijn. De anarchie was te Rome te dien ingeworteld,
om door een triomftocht uitgeroeid te worden. Het duurde dan
ook niet lang, of de Florentij nen wisten de Romeinen op te stoken
met het gevolg, dat na een paar maanden Gregorius naar
Anagni ging. Toch is Gregorius door wijze doortastendheid en
gematigdheid, waar deze mogelijk was, erin geslaagd zijn zaak
vooruit te brengen. I n 1378 kwam een vredesconferentie bij een
te Sarzana. Ongelukkig stierf de paus, voor iets besloten was,
27 Maart 1378. Rome, I talie en Europa waren rijp voor het
schisma, waarin, zoals we zullen zien, de politiek zulk een grote
rol speelt. De pausen hadden hun overwegende positie verloreni,
hun aanzien gaat decrescendo ; in 1648 zal de vrede van Miinster
gesloten worden en over kerkelijke zaken beslist buiten de paus
om en niettegenstaande diens protest. De suprematie van de
Staat over de Kerk en de scheiding van Kerk en Staat zijn in
wording en vinden reeds uitdrukking in de theologische en
juridische literatuur van die tijd. Dat ontbindingsproces heeft
natuurlijk lang geduurd.
De pausen van Avignon, die, door ongelukkige omstandigheden gedwongen, staan aan het begin van dat proces, hebben
over het algemeen het kerkelijke bestuur met kracht gevoerd.
De beroemde katholieke historicus Ludwig Pastor, die een geschiedenis der pausen geschreven heeft van deze tiid af, zegt,
dat sinds de tiende eeuw er niet zulk een zedenbederf was te
betreuren geweest als in deze periode. Onderzoekt men dieper
naar de oorzaken van deze treurige verandering, dan bevindt
men, dat de misstanden grotendeels te wii ten zijn aan de tegen
het einde der dertiende eeuw intredende verandering der cul251

tuurverhoudingen, zoals we dat boven bij St. Franciscus al
uiteenzetten. Van deze tijd of was in Italie, de Nederlanden,
Frankrijk en Duitsland ten gevolge van toenemende handel en
verkeer de welstand en de levensstandaard ongemeen verbeterd.
Overal zag men een ongebreidelde zucht naar weelde en overdaad. De clerus volgde — met loffelijke en talrijke uitzonderingen — de trek des tijds : de weeldezucht baande de weg voor
simonie, de simonie voor onwaardigen in alle rangen der hierarchie en verwaarlozing van de residentieplicht met alle kwade
gevolgen daarvan voor Clerus en yolk. We zagen boven, hoe
de Voorzienigheid een middel daartegen gaf in de bedelorden.
Toch hield de Kerk ook in deze tijd alleminst op, haar vruchten van heiligheid voort te brengen : dat is wel het sterkste
bewijs voor de goddelijke instelling en instandhouding der
Kerk, dat zij te midden van het woelen der menselijke hartstochten, die na de erfzonde telkens weer opbruisen en dikwijls
het heiligdom besmetten, en de Kerk smartelijke wonden toebrengen, toch bij talloze individ -uen zegenrijk werkt, en ten
slotte over het bederf zegeviert. Vooral de mystiek heeft in
deze periode gebloeid. In Duitsland vinden
Bloei der mystiek.
we de grote mystieken Eckhardt, die zich
echter niet geheel vrij hield van dwaling, Tauler en Suso. IIn
ons land bloeit de beroemde Joannes Ruysbroeck, prior van de
reguliere kanunniken van Groenendaal bij Brussel, wiens werken, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, al spoedig
in het Latijn vertaald werden. Flii stierf 1381. Als mystieke
heiligen in deze tijd moeten genoemd worden : Angela van Foligno t 1309, Caharina van Siena t 138o, Birgitta van Zweden
t 1373, en de H. Ludwina van Schiedam f 1 433.
I n deze tijd vallen ook de eerste pogingen van Dominicanen
en Franciscanen om het geloof te verkondigen in China en
Oost-I ndie : in Peking en in Perzie ontstonden zelfs bisdommen.
Vooral beroemd is Odorich de Pordenone, een Franciscaan, die
in 1318 op reis ging door Armenie en Perzie naar 0.-I ndie en
zo naar China, waar hij reeds bloeiende christengemeenten aantrof. Hij doopte twintig duizend heidenen, kwam toen naar
Avignon, om nieuwe krachten te vragen, maar stierf onderweg.
Al werden de missies in het verre Oosten niet alle volslagen
vernietigd, van vooruitgang is voorlopig geen sprake meer.
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3. De Grote Westerse Scheuring.

De Zaligmaker heeft aan zijn Kerk beloofd de onvergankelijkheid. De Kerk is gebouwd op de steenrots, die Petrus is :
de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Maar in die
voorspelling der onvergankelijkheid is meteen gegeven de voorspelling, dat de helse macht al haar krachten zal inspannen, om
die rots te ondermijnen. Aan beproevingen heeft het de Kerk
dan ook nooit ontbroken en zal het Haar nooit ontbreken. Langs
alle zijden poogt de vij and Haar te benaderen en daarop concentreert hij al zijn krachten. Reeds zagen we, hoe hij de Kerk
poogde te vernietigen door de barbaarsheid, toen het Romeinse
Rijk ten onder ging en de woeste Germanen de Kerk overstroomden. Maar God waakte, en de Germanen geven nieuw
leven aan de Kerk. Toen heeft hij het geprobeerd met de overblij fselen van het oude heidendom, en in de tiende en elfde eeuw
dreigde de Kerk, na de opleving onder Karel de Grote te verdrinken in de stroom van zedenbederf. Maar de Voorzienigheid
verwekte een Gregorius VI I en een I nnocentius I I I, en in
nieuwe luister straalt de Kerk, de leidster der volkeren. Nu
komen we aan een periode, waarin de helse macht gebruik maakt
van het oplevende nationalisme onder de volkeren van Europa :
de tegenstellingen onder de volkeren komen aan de dag. Frankrijk, geroepen om aan de spits der volkeren te staan, stelt zich
vijandig tegen Engeland en Duitsland, en de pauselijke macht,
in Avignon afhankelijk, moet de Franse politiek dienen. Kostelijke gelegenheid voor de oeroude vii and van het menselijk geslacht, om zich te bedienen van de menseliike hartstochten, ten
einde het fundament-zelf der Kerk te ondermijnen. Zowel door
het conflict tussen Philips I V de Schone van Frankriik en pans
Bonifatius VIII als door de z.g. Babylonische gevangenschap
waren de mogelijkheden reeds geschapen voor de grootste ramp,
die de Kerk in de Middeleeuwen heeft moeten lijden : het grote
Westerse schisma. Ook hier is het resultaat geweest, dat de
Kerk ongerept uit de crisis te voorschiin komt, maar ook hier
blijkt : gij zult haar hiel belagen. Want door het schisma, dat
we nu gaan bespreken, is weer een grote slag toegebracht aan
de pauselijke autoriteit, er ontwikkelen zich wijdverbreide dwalingen over de pauselijke macht, die de „reformatie" mogelijk
maken, die doorwerken in Gallicanisme en Josefisme, en die
eerst door het Vaticaans concilie voor goed verdwenen zijn. Zo
zien we, dat God zijn belofte aan zijn Kerk vervult, maar, dat de
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Kerk hevig lijden kan door de tekortkomingen en zonden der
mensen.
Gregorius XI stierf 27 Maart 1378. Hij had
Ontstaan van het
een
voorgevoel van de grote ramp, die na zijn
Schisms.
dood de Kerk zou treffen : het kardinalencollege was voor de overgrote meerderheid Frans. Daarentegen
toonden de I talianen onmiskenbaar hun afkeer van een nietI taliaanse paus. Een paar dagen voor zijn dood bepaalde Gregorius XI, om zoveel mogelijk alle onheil af te wenden, dat de
kardinalen de nieuwe keuze konden doen, zonder de bepaalde
tijd en zonder de afwezige kardinalen af te wachten. Het kardinalen-college bestond toen uit Brie en twintig kardinalen, van
wie er zestien in Rome waren, elf Fransen, vier I talianen, een
Spanjaard. De 7e April gingen zij in conclave. Het Romeinse
yolk toonde zich zeer opgewonden ; ze schreeuwden de kardinalen toe, dat zij een Romein of ten minste een I taliaan tot paus
begeerden ; aan bedreigingen tegen het leven der kardinalen
ontbrak het allerminst. Wat er precies in het conclave gebeurd
is, weten we niet. Niet, omdat er geen berichten dienaangaande
zijn overgeleverd ; integendeel : talloos ziin ze over de gebeurtenissen van die dagen ; maar omdat al die berichten partij dig
zijn : ieder tracht zO'n voorstelling van het conclave te geven, dat
zijn paus de ware is. En zo komt het, dat tot op de dag van
heden toe het niet met volstrekte zekerheid is uit te maken, of de
kardinalen wel een vrije keuze gedaan hebben, en dus, wie tussen de j aren 1378 en 1417 de wettige paus geweest is. Vroeger
hielden over het algemeen de Duitse geleerden de pausen, die
te Rome resideerden, voor de wettige, de Fransen die te Avignon. De kwestie is nog niet uitgemaakt, maar tegenwoordig
nemen toch de meesten de wettigheid van Urbanus VI en van
de Romeinse pausen aan. Rome heeft nooit een officiele uitspraak gedaan.
In het conclaaf is (al dan niet geldig) geKeuze van Urba
kozen
Bartholomaeus Prignani, aartsbisschop
VI.
van Bari. Maar voor dat die keuze was bekend
gemaakt, drong het yolk het conclaaf binnen met de eis, dat
een Romein zou gekozen worden. Toen heeft een van de aanwezige clerici (niet een kardinaal) het yolk wijs gemaakt, dat
de Romeinse kardinaal Tebaldeschi gekozen was, en de oude
man werd, niettegenstaande zijn protest, door het yolk als paus
gehuldigd. De kardinalen stellen zich intussen in veiligheid.
Toen de volgende dag de rust in de stad hersteld was, zijn ze
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overgegaan tot de huldiging en intronisatie van Prignani, die
de naam aannam van Urbanus VI. Evenwel, al hebben alle
kardinalen dat gedaan, later hebben ze verklaard, dat ze hem
toch niet als wettige paus beschouwden, en aan de Franse koning
Karel V werd terstond uit Rome bericht, dat de keuze ongeldig
was.
I n de allereerste tijd hebben de kardinalen geda,an, alsof aan
de geldigheid der keuze geen twij fel bestond. Maar langzamerhand openbaarde zich oppositie, die te feller was, omdat Urbanus VI de nodige gematigdheid miste en niet de kunst verstond, om mensen aan zijn persoon te verbinden : van alle kanten
wordt geklaagd over onheuse bejegening door de paus.
Toen het warme jaargetijde aankwam, gingen
Clemens VII.
de kardinalen naar Anagni, waar zij plannen
tegen Urbanus beraamden. I n Juli verklaarden zij de keuze
van 8 April ongeldig ; 2 Augustus sommeerden zij Urbanus, om
de tekenen van zijn waardigheid of te leggen ; dertien kardinalen van de zestien verklaarden zich tegen hem. Nadat de
kardinalen naar Fondi verhuisd waren, gingen ze onder stilzwijgende goedkeuring der drie I taliaanse kardinalen over tot
een nieuwe pauskeuze : ze kozen 20 September Robert van Geneve, die we boven reeds leerden kennen. Zijn keuze werd onmiddelijk bekend gemaakt, en 31 October werd hij gekroond,
en nam de naam aan van Clemens VI I.
Zo streden dan in de Kerk twee personen om de pauselijke
waardigheid. De kerk stond voor een moeilijke keuze. De kardinalen, van wie zij met recht de aanwijzing van de paus mocht
verwachten, zijn de hoofdschuldigen aan het ontstaan van het
schisma geworden. Zij hadden door hun veranderlijkheid hun
aanspraak op het vertrouwen der Kerk verloren. Wie zal zij
volgen ? Feitelijk zien we, dat politieke overwegingen op het
partij-kiezen der volkeren minstens evenveel invloed hadden als
kerkelijke. Gaat het daarom aan, de ene of andere partij de
schuld van het schisma te geven, alsof zij bewust voor een onwettige paus partij getrokken had ? Allerminst : wanneer het voor
ons zelfs onmogelijk is, de voile waarheid te achterhalen, wan,
neer we zelfs de kardinalen min of meer kunnen verontschul,
digen, dan gaat het toch zeker niet aan, om de mensen uit die
tijd te veroordelen, omdat zij uit de verwarring — toch altijd
in overeenstemming waren. Er is niets op tegen, aan te nemen,
met zeer grote mogelijkheid van goede trouw — juist die omstandigheden naar voren gebracht hebben, die met hun belangen
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dat het toen onmogelijk was voor de christenen, om de waarheid
te kennen, — maar ook onmogelijk, om neutraal te blijven: de
Kerk moest een opperhoofd hebben. Van de kant der gelovigen
was het niet zozeer schisma d.w.z. ongehoorzaamheid aan de
wettige paus, alswel een practisch onoverwinnelijke dus onschuldige dwaling aangaande de persoon van de paus. Verder
dient in aanmerking genomen te worden, dat de weg ter oplossing van zulk een geval, nooit voorzien, tijdens het schisma
moest gezocht worden, zodat men met de beste wil ter wereld
niet onmiddellijk de vrede kon herstellen.
De meest invloedrijke vorst van die dagen
Verwarring.
was Karel V van Frankrijk (1364—I38o),
die op de Engelse menig voordeel behaald had, en algemeen
geeerd werd om zijn wijsheid en zijn doorzicht. Deze koning
had aanvankelijk Urbanus VI erkend, maar kiest in Augustus
tegen Urbanus partij. Met Frankrijk gingen mee : BenedenI talie, Schotland (eeuwige strijd met Engeland), en na enige
tijd van neutraliteit, waarin zij de beslissing aan een algemeen
concilie willen laten, de koninkrijken van Spanje. De Duitse
keizer daarentegen, Karel I V, koos de zij de van Urbanus VI,
en met hem gingen mee, behalve de meeste Duitse rijksvorsten,
ook Hongarije, Polen, Zweden, Noorwegen, Midden- en BovenI talie, en natuurlijk ook Engeland, dat met Frankrijk in oorlog
was. I n ons land stond de bisschop van Utrecht aan de zijde van
Urbanus VI, maar hertog Albrecht (van Holland) aan die van
Clemens VI I. Met de vorsten gingen echter volstrekt niet alle
onderdanen mee, zodat de verwarring na verloop van jaren onbeschrij felijk werd. Onder de aanhangers van beide partijen
vinden wij erkende heiligen.
Clemens VI I kon zich in Italie niet handhaven, omdat ook
in Zuid-I talie het yolk op de hand van Urbanus was. Hij vertrok naar Avignon, en nu hebben we gedurende bijna veertig
jaar een dubbel pauselijk hof en een dubbele curie, die elkaar
bestrijden met excommunicaties, en ieder zijn aanhang poogt te
vergroten, zeer ten nadele van het pauselijk gezag en van de
kerkelijke tucht.
Herhaaldelijk werden, vooral door de UniConciliaire theorie.
versiteit van Parijs, pogingen aangewend, om
aan het verderfelijke schisma een einde te maken. Allerlei
voorstellen werden gedaan, maar tot overeenstemming geraakte
men niet. Is het wonder, dat in die omstandigheden in de Kerk
veld won een dwaling, die ook vroeger reeds bier en daar was
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voorgekomen, maar die van nu of het bestaan der Kerk begint
te bedreigen, een dwaling, die eigenlijk pas voor goed verdwenen is door het Vaticaans concilie en die nu nog slechts bestaat bij de Jansenisten, de Duitse oud-Katholieken en enige
andere sekten : de dwaling van de conciliaire theorie ? Deze
theorie leert, dat de Paus niet is alleen en altijd het hoofd van
de Kerk, dat een algemeen concilie (concilium generale tegenover oecumenicum) staat boven de Paus, wiens beslissingen het
kan herzien, en die het kan afzetten. Deze leer, die geheel en al
ingaat tegen die van de christelijke oudheid, die in de concilies
van Ephese en Chalcedon de pauselijke onfeilbaarheid erkende,
en van de vroege middeleeuwen, die de stelling huldigden : „De
hoogste zetel wordt door niemand geoordeeld", was tot dan toe
wel eens gebruikt in de strijd-geschriften, wanneer paus en keizer in strijd waren, maar had nooit veel aanhang gevonden. Nu,
in de treurige omstandigheden van het schisma, scheen die leer
een bereikbare oplossing aan de hand te doen, en zien we, dat
theologen van grote naam als Jean Gerson (ook beroemd paedagoog) en Pierre d'Ailly die leer aannemen, verdedigen en toepassen. Hier moeten we bewonderen de leiding van Gods Voorzienigheid, die niet heeft toegelaten, dat de hele Kerk in die
dwaling verviel. Wanneer straks volgens de princiepen van deze
leer het schisma zal worden bijgelegd, dan zullen de pausen van
Rome en van Avignon en de nieuw-gekozen paus Martinus V
eenparig die theorie verwerpen. De Kerk is wel nooit in zO'n
groot gevaar van dwaling geweest, maar dan schittert ook nergens beter uit : „tu aliquando conversus, confirma fratres tuos".
Toen het schisma reeds dertig jaar geduurd
Onwettige Syno
had, en te Rome en te Avignon de pausen
de van Pisa.
elkaar bleven opvolgen, ondernamen verschillende kardinalen uit beide partij en een poging, om de zaak in
orde te brengen. Zij riepen een concilie samen, dat 25 Maart
1409 te Pisa geopend werd. De opkomst was vrij groot, maar
een generaal-concilie was het toch niet. In deze bijeenkomst
werd de concilaire theorie nog niet toegepast. Men redeneerde
volgens een beginsel, dat in het oude Kerkrecht bekend was :
mocht een paus ketter worden, dan vervalt hij vanzelf uit zijn
waardigheid. Toen construeerde men deze gewrongen redenering : een paus, die het schisma niet beeindigt, ontkent de
noodzakelijkheid van de eenheid der Kerk, is dus ketter. Zo
meende de vergadering recht te hebben, om de beide pausen vervallen te verklaren, en een nieuwe te kiezen. Het was Alexander
-
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V, weldra opgevolgd door Joannes XXI I I. Omdat de pausen
van Rome en Avignon en hun aanhang er niet - aan dachten, om
zich bij dit besluit neer te leggen, was het resultaat van die onwettige, maar goed bedoelde poging geen ander, dan dat er in
het vervolg drie in plaats van twee pausen waren.
I n 1414 waren de drie pausen : Gregorius X I I
Drie pausen.
(Rome), Benedictus XIII (Avignon), Joannes XXI I I ( Pisa). Toen was keizer in Duitsland Sigismond
van Hongarije, die stond aan de zij de van Joannes, maar oprecht
verlangde naar de vrede. Omdat Engeland en Frankrijk, I talie
en Spanje in die tijd door onderlinge oorlogen verdeeld waren,
was Sigismond de aangewezen persoon, om aan de vrede te
werken, en hij deed het met succes. Hij wist n.l. 5 November
1414 een generaal-concilie te Constanz bij een
concilie van Constanz 1414-1418 te krijgen. Algemeen was men er daar voor,
dat de drie pausen afstand zouden doen, en
een nieuwe zou gekozen worden. Dit concilie plaatste zich wel
op het standpunt der conciliaire theorie, maar God kwam nu
zijn Kerk te hulp. Volgens de opvatting, dat het concilie boven
de Paus staat, achtte de Kerkvergadering van Constanz zich
gerechtigd de pausen af te zetten. En inderdaad, na heel wat
moeilijkheden en onderhandelingen, maakte zij van dit „recht"
gebruik tegenover Joannes XXIII, de Paus van Pisa. De paus
van Rome, Gregorius XI I, deed daarna vrijwillig afstand, die
van Avignon, Benedictus XIII werd uitgenodigd, om hetzelfde
te doen, maar hij weigerde. Toen werden onderhandelingen gevoerd met de vorsten, die nog de zijde van Benedictus hielden,
en deze verlieten hun paus, om ook deel te nemen aan het concilie van Constanz. Tot aan zijn dood in 1424 handhaafde
Benedictus, die op een Spaans bergslot een veilige woonplaats
had, zijn aanspraken, die door bij na niemand erkend werden.
Het concilie zette ook hem af in 1417. Zo was de weg gebaand
voor een nieuwe pauskeuze, die voor deze keer,
Eenheid hersteld:
omdat
de kardinalen deelden in de twij fel van
Martinus V .
hun respectieve pausen, zou geschieden door
de kardinalen van de drie pausen onder medewerking van het
concilie. 8 November 1417 (toen dus het concilie drie jaar gewerkt had) werd gekozen de Romein Otto Colonna, die ter ere
van de feestheilige de naam aannam van Martius V.
Zo was het schisma bijgelegd — de vreugde der christenheid
was algemeen. Het concilie van Constanz intussen had op het
gebied van het dogma (conciliaire theorie) grote fouten be25 8

goon, en paus Martinus V bevestigde dan ook alleen het verhandelde in de laatste zittingen, die onder zijn praesidium waren
gehouden, zodat het concilie van Constanz alleen in de 42 45
zittingen oecumenisch is.
Maar de treurige gevolgen van het schisma
Gevolgen van het
waren
daarmee niet weggenomen. De eerbied
schisma.
voor het kerkelijk gezag had enorm geleden
in de tijd, dat de pausen elkaar bestreden ; theoretisch en praktisch had de pauselijke autoriteit verloren, en menige dwaling
kon later voortwoekeren, omdat de pausen niet krachtig meer
konden ingrijpen. De kerkelijke goederen waren verkwist, wat
erger is, de tucht had geleden, omdat de Pausen door het verlenen van Privileges en geestelijke voordelen hun aanhang hadden pogen te vermeerderen ; de excommunicaties waren zó talrijk geweest, dat de vrees ervoor verdween, de pausen, de vaders
der volkeren, hadden de oorlogen aangewakkerd. Het schisma
is een van die toelatingen Gods, die we niet volkomen begrijpen
kunnen, en waarin we pas enig inzicht krijgen, nadat de gevolgen ervan volkomen duidelijk zijn geworden, en dan blijkt,
hoe God uit het kwade het goede weet te doen voortkomen.
Maar zover zijn we met het schisma nog niet.
-

4. Hus.

Meer misschien dan enig ander land ondervond Bohemen de
treurige uitwerking van het schisma. Ware er niet geweest de
conciliaire theorie, en ware er wel geweest een algemeen erkende
paus, met Hus zou het zo'n vaart niet gelopen hebben. Zonder
de man van al le persoonlijke schuld te willen vrijpleiten, wat
trouwens buiten het terrein der geschiedenis valt, kunnen we
toch Hus beschouwen als het niet kwaadmenende slachtoffer
van de ongelukkige tijdsomstandigheden. In
Oorzaken van het ontBohemen was het reeds lang woelig. Daar
staan der ketterij.
was vooreerst de nationale kwestie tussen
Tsjechen en Germanen : niettegenstaande de pogingen tot germanisering hielden de eersten aan hun landaard vast, en dat
nationalisme uitte zich ook op kerkelijk gebied : ze hadden reminiscenties aan de prediking van Cyrillus en Methodius, en
meenden daardoor verwant te zijn aan de Griekse Kerk ; de
pogingen, die sinds Gregorius VI I waren aangewend, om hen
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tot het onderhouden der latijnse praktijken te brengen (o.a. in
zake priesterhuwelijk en gebruik van de kelk door leken), hadden nooit volledig succes gehad, omdat voor de Tsjechen latinisering gelijk stond met germanisering. Zo was er in Bohemen steeds een kiem van verzet tegen Rome, die in de vorige
eeuwen niet had kunnen uitbotten, omdat toen de machtspositie
van Rome te sterk was, maar die nu opbloeit, nu door Avignon
en schisma de macht van Rome gebroken is. De Tsjechen zijn
het eerste yolk dat in zijn geheel zich tegen Rome verzet : gelukkig is dat verzet maar tijdelijk geweest. Behalve deze fundamentele oorzaak kan nog gewezen worden op de inderdaad
grove misbruiken, die in de Boheemse Kerk bestonden, en die
aan „hervormers" maar al te veel grond gaven voor hun werkzaamheid. Nu de ware idee van het kerkelijk gezag en zijn
dragers verduisterd was, toonde zich een dergelij k optreden
des te gevaarlijker. Een grote steun vond de beweging in de in
1348 opgerichte universiteit van Praag, die, gesticht door
Karel I V met het doel, om Bohemen te latiniseren, juist een
bolwerk werd van het Tsjechische nationalisme.
Reeds sinds de helft van de veertiende eeuw werd in Bohemen door volkspredikers, mensen van grote deugd en welsprekendheid, en bezield met de beste bedoelingen, voor hervorming geijverd : tegenover de slechte elementen in de clerus
riepen zij het yolk te hulp. Jammer vinden we reeds spoedig
dwalingen, die herinneren aan die van de Engelsman Wicleff,
die in 1384 stierf. Vooral sinds het huwelijk van de Boheemse
prinses Anna met de Engelse koning Richard I I, waardoor de
relaties tussen Engeland en Bohemen veelvuldiger werden, vond
de leer van Wicleff meer en meer ingang. Sinds de eerste jaren
van de vijftiende eeuw kwam aan het hoofd van de beweging te
staan de priester Jan Hus, die in 1369 geJan Hus.
boren, als zoon van boerenouders, te Praag
studeerde, in 1401 deken der philosophische faculteit werd, en
1402 rector. Tevens was hij predikant aan de kapel Bethlehem.
Hij was een man van onbesproken zeden, goed redenaar, maar
hij miste wijsgerige aanleg, was dweepzuchtig, vurig nationalist, hartstochtelijk en aanmatigend. Juist de omstandigheid,
dat hij, behalve professor, ook predikant was, dat hij van de
Bethlehemse kapel een soort van volksuniversiteit maakte, waar
hij in de volkstaal zijn ideeen onder het yolk bracht, deed hem
worden de grote bevorderaar van de godsdienstig-nationale Boheemse beweging. Hus liet zich hoe langer hoe meer winnen
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voor de dwalingen van Wicleff, van wie hij enige tractaten in
het Tsjechisch vertaalde.
Toen in 1408 de aartsbisschop van Praag en de universiteit
tegen de leer van Wicleff maatregelen namen, trad Hus openlijk als de verdediger ervan op, waarin hij werd bijgestaan door
Hieronymus van Praag. Zij appelleerden op de paus (van Rome,
Gregorius XI I ). Sterk kwamen Hus en Hieronymus te staan,
toen in 1408 koning Wenzel tegen de zin van de aartsbisschop
van Praag zich aansloot bij het concilie van Pisa. De Tsjechen
werden nu de baas van de universiteit, die door de andere naties
verlaten werd, en zij konden rekenen op de steun van Alexander
V (de paus van Pisa), totdat ook de aartsbisschop diens partij
koos, en krachtige maatregelen tegen de dwalingen van Wicleff-Hus nam. In Juli 1409 liet de aartsbisschop boeken van.
Wicleff verbranden en deed Hus in de ban. Hierover ontstonden in Praag ernstige onlusten, waarbij geestelijken mishandeld
werden en Hieronymus van Praag zelfs eigenhandig een Carmeliet, die bekend stond om zijn ijver tegen de ketters, in de
Moldau wierp. Koning Wenzel intussen trok partij voor Hus,
en de verwarring was groot. Ook paus Joannes XXIII ( Pisa)
deed Hus in de ban, maar deze preekte in Praag rustig voort.
Hij kon zich dan ook beroepen op de leer van de Conciliaire
theorie, die het gezag van paus en bisschop ondermijnt, en om
zijn geweten gerust te stellen, appelleerde hij op een algemeen
concilie, zoals Luther later ook deed. Alle pogingen, om de
vrede in Bohemen te herstellen, leden schipbreuk.
De leer van Hus bevatte zeer gevaarlijke dwaLeer v. Hus.
lingen : hij leerde, dat alleen de gepraedestineerden, dus zij, die feitelijk in de hemel zullen komen (van een
decretum horribile, in de zin van Calvijn, vindt men bij hem
niets) leden der Kerk zijn. Aangezien nu noch paus noch bisschop met zekerheid weten, of ze gepraedestineerd zijn, kunnen
ze niet het hoofd der Kerk zijn, dat is alleen Christus ! Het
pausschap is een menselijke instelling. Dus 1) loochening van
het kerkelij k gezag ; 2) voor het bestuur van de onzichtbare Kerk
der gepraedestineerden is de Bijbel voldoende, waarvan de zin
alleen door de gepraedestineerden verstaan wordt ; iedere priester, die zich geen doodzonde bewust is, is verplicht te prediken;
3) ook op wereldlijk gebied is zijn leer revolutionair : iedere
overheidspersoon, die in staat van doodzonde is, heeft geen gezag meer, en moet zijn ambt neerleggen ; 4) alle werken, in
staat van doodzonde verricht, zijn zondig. Men ziet, dat behalve
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in de justificatie-leer (en dat punt is kapitaal !) er zeer veel
overeenstemming is met de leer der „hervormers". Hus legt
sterk de nadruk op de goede werken.
Toen keizer Sigismond het concilie van ConVeroordeling
stanz bijeenriep, achtte hij, die straks zijn
der leer op con
broer
Wenzel in Bohemen zou opvolgen, de
cilie v. Constanz.
gelegenheid gekomen, om de Boheemse zaken
te regelen. Hij nodigde Hus uit, om voor het concilie te verschijnen. Ofschoon zijn vrienden het hem ontrieden, meende
Hus te moeten gaan, omdat hij zich volgens zijn opvatting voor
het concilie gemakkelijk zou kunnen rechtvaardigen. De i 1 October 1414 verliet hij Praag onder geleide van drie Boheemse
ridders, die door Sigismond als zijn beschermers waren aangewezen : overal werd hij met zijn vrienden goed ontvangen. 3
November kwam hij in Constanz. De behandeling van zijn zaak
moest wachten op de komst van keizer Sigismond. I ntussen
werd Hus van de ene plaats naar de andere in en bij Constanz
gevoerd, maar steeds goed behandeld. In het proces, dat door
een commissie uit het concilie gevoerd werd, wilde Hus zich
volstrekt niet aan de beslissing van het concilie onderwerpen,
maar hij vorderde, dat men hem uit de H. Schrift zou bewij zen,
en alle pogingen, om hem tot onderwerping te brengen, waren
vergeefs. Hus had eenmaal het veilige standpunt van onderwerping aan de gestelde machten verlaten, en zo was redding
onmogelij k.
De 6 Juli 1415 had de 15e zitting van het concilie plaats in
de kathedraal van Constanz. De kardinaal de Viviers presideerde, Sigismond was tegenwoordig. Hus werd binnengeleid
en midden in de kerk geplaatst op een verhevenheid, waar reeds
klaar gelegd waren de paramenten, die straks bij zijn degradatie moesten dienst doen. Er werden dertig stellingen voorgelezen, die in het verhoor met Hus behandeld waren, en daar
Hus niet, zoals men nog gehoopt had, op het laatste ogenblik
terugtrok, volgde het vonnis : als halsstarrige en onverbeterlijke
wordt hij veroordeeld tot afzetting en degradatie en overgeleverd aan de wereldlijke arm. Hus had de voorlezing van het
vonnis geknield aangehoord. Dan sprak hij luide : „Heer Jezus
Christus vergeef aan al mijne vijanden ; ik smeek het U om
uwe zeer grote barmhartigheid. Gij weet, dat zij mij valselijk
beschuldigen, dat zij valse getuigen tegen mij voorgebracht en
leugenachtige artikelen tegen mij verzameld hebben. Vergeef
het hun om uw oneindige barmhartigheid." Voor men tot de
-
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degradatie overging, vermaanden de bisschoppen Hus nog eens,
om terug te trekken. Deze weigerde in een korte rede tot het
yolk, waarin hij als redenen aangaf : i ) hij kon niets terugtrekken, omdat hij de bewuste stellingen niet geleerd had : het is
onbegrijpelijk, zegt Hefele, dat Hus in het aangezicht van de
dood zo iets kon volhouden. Hij heeft zelf bekend, dat de meeste
van die stellingen inderdaad in zijn boeken te vinden zijn ; 2)
hij zou daardoor ergernis geven aan de talrijke scharen, voor
wie hij gepreekt had. Op de verwensingen van de degradatie antwoordde Hus met gebeden. Toen men hem tenslotte een papieren
mijter opzette, waarop de woorden : „Deze is de heresiarch",
omgeven van duiveltjes, waarbij gezegd werd : „Wij laten uw
ziel over aan de Satan", antwoordde hij : „En ik beveel ze aan
aan mijn barmhartige Heer Jezus Christus".
Terstond daarop werd Hus aan de wereldlijke
Terechtstelling
arm overgeleverd en naar de brandstapel ge V. Hus.
leid. Meer dan drie duizend soldaten en een
ontelbare menigte vergezelden hem. Onderweg riep hij herhaaldelijk : „ Jezus Christus, Zoon van de levende God, ontferm
U mijner !" Men vroeg hem bij de brandstapel, of hij Wilde
biechten. Maar, toen de biechtvader van hem eiste, dat hij eerst
zijn dwalingen zou herroepen, antwoordde hij, dat hij niet hoefde te biechten, omdat hij aan geen doodzonde schuldig was. Hij
werd dan vastgebonden aan een paal met een keten om de hals.
Daar ziet hij een oud vrouwtje een takkebos voor de brandstapel
aandragen, en zeide : „o sancta simplicitas !" Hout en stro
reikten hem tot het hoofd. Na een laatste vermaning, om terug
te trekken, gaf de paltsgraaf Lodewijk bevel, de brand in de
stapel te steken. Nog een paar maal riep Hus : „Christus, Zoon
van de levende God, ontferm U onzer". Dan stikte hij in het
pek. De overblijfselen wierp men in de Rijn. „Geen wijsgeer",
getuigde Aeneas Sylvius (later Pius I I ), „heeft volgens de
overlevering zo grootmoedig de dood ondergaan als deze de
brandstapel".
I n Constanz wijst een granieten zuil de plaats der terechtstelling aan.
De voorspelling van Hus (= gans) : „Heden verbrandt ge
een gans, maar uit mijn as zal een zwaan opstaan, die ge niet
zult kunnen braden", komt eerst voor in de dagen van Luther.
Tegen de recktvaardigheid van de terechtBeoordeling.
stelling van Hus kan wel geen moeilijkheid
worden gemaakt. Zij was geheel in overeenstemming met het
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geldende recht, zoals dat later nog uitgedrukt staat in de burgerlijke wetten van Frederik I I I en Karel V. De ketter is in
de middeleeuwse samenleving ook een midadiger tegen de burgerlij ke orde, die geheel op het katholieke geloof steunde. I ets
anders is, of het concilie niet wijzer zou gedaan hebben, met
barmhartigheid voor recht te laten gelden. i ) De verwarring
van de tijden en de verkeerde begrippen, die ook op het concilie
tot uiting kwamen, konden dienen als verzachtende omstandigheden. 2) Daarenboven kon aan de goede trouw van Hus wel
niet getwijfeld worden : de moreel uitstekende man achtte zich
nu eenmaal geroepen om de Kerk te hervormen. Wel maakt die
goede trouw de indruk van het resultaat te zijn van een overspannen geestestoestand : hoe is het anders mogelijk, dat Hus
nog in de veroordelingszitting zichzelf en anderen wijsmaakt,
dat hij de bewuste stellingen nooit geleerd had ? 3) Daarbij
komt, dat Hus feitelijk de hele Boheemse natie achter zich had.
Maar is het van de andere kant niet een verkwikkelijk
schouwspel, dat te midden der algemene verwarring het concilie,
dat het met de kerkinrickting zo nauw niet nam, tenminste onwrikbaar vastgehouden heeft aan het dogma, het fundamentele
dogma van de „Lerende Kerk". Het is makkelijk, zoals sommige, ook katholieke, auteurs doen, of te geven op die mannen
en aan hun handelingen onedele motieven toe te schrijven —
wat zou er van de Kerk geworden zijn, als de laksheid in de
discipline tot gevolg gehad had, dat men ook het dogma liet
ondermij nen ?
Verondersteld zelfs, dat het pijnlijke streven naar orthodoxie
en bij pausen van het schisma en bij het concilie een politieke
ondergrond heeft : het winnen van vertrouwen, kan dit zelfs
voor de Voorzienigheid niet het middel geweest zijn, om te
zorgen, ut non deficiat fides tua ? Wie kan zeggen, wat er gebeurd zou zijn, indien nu reeds de leer van Hus ontijdig de
„Reformatie" had gebracht ?
Wanneer we de zaak beschouwen van de kant van Hus,
kunnen we spreken van een tragedie : de man is het slachtoffer
geworden van zijn oprechte hervormings-ijver, die zich niet
hield binnen de perken, door God in het kerkelijk leergezag
gesteld, het slachtoffer van de ongunstige omstandigheden,
waarin hij werkte (zoals later Savonarola), en we behoeven
hem met deze beperking onze sympathie niet te ontzeggen.
Beschouwd van de kant der Kerk, is de terechtstelling van Hus
een daad van strikte rechtvaardigheid — en, voordat nader
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onderzoek het tegendeel zou leren, heeft niemand hier het recht
te spreken van „summum jus summa injuria".
Over de kwestie van het vrijgeleide, dat Hus van Keizer
Sigismond gekregen had, zegt Hergenrother : Van een schending van het vrijgeleide, dat volgens zijn aard en inhoud slechts
het karakter heeft van een reispas, en slechts waarborg kon
geven tegen overlast door vreemden, maar geen bescherming
tegen de wettige rechter en zijn oordeel, kan in de verste verte
geen sprake zijn. En het is een groot onrecht, wanneer men aan
het concilie van Constanz toeschrij ft de uitspraak, dat men
tegenover ketters zijn woord niet hoeft te houden, welke uitspraak in geen van zijn goedgekeurde decreten gevonden wordt.
Niet beter dan Hus verging het Hieronymus van Praag.
Deze was 4 April 1415 vrijwillig naar ConTerechts telling
stanz gekomen, maar weer weggegaan, omdat
v. Hieronymus
hij zich daar niet veilig voelde. Echter werd
van Praag.
hij te Hirschau wegens belediging van het
concilie gevangen genomen en 23 Mei naar Constanz gevoerd.
In de negentiende zitting (23 September) herriep hij : hij verklaarde, dat het oordeel tegen Hus rechtvaardig was, en veroordeelde de vijf en veertig stellingen van Wicleff en de dertig
van Hus. Omdat twij fel geopperd werd aan de oprechtheid van
zijn retractatie, werd hij niet op vrije voeten gesteld. Nieuwe
aanklachten werden ingediend, een nieuw onderzoek ingesteld.
Hij weigerde de commissarissen te woord te staan en wilde voor
het concilie zelf verschijnen. Dat gebeurde 23 Mei 1416 : hij
hield daar een lange rede tot zijn verdediging, verklaarde Hus
tot een heilige en rechtvaardige man, zijn retractatie voor zondig
en door vrees afgeperst, en veroorloofde zich uitvallen tegen
pausen en kardinalen. Ook hem poogde men toen vergeefs tot
toegeven te bewegen. 3o Mei 1416 werd hij als hardnekkig en
hervallen ketter veroordeeld, aan de wereldlijke arm uitgeleverd. Hij stierf op de brandstapel met dezelfde standvastigheid als Hus.
De partij van Hus in Bohemen en Moravie won sinds zijn
vertrek naar Constanz en zijn proces in kracht. De koningen
Wenzel van Bohemen en Sigismond van Hongarije traden met
wapengeweld tegen haar op. De meest sprekende eis van de
Hussieten was, dat zij, tegen het toenmalige kerkgebruik in, de
H. Communie onder twee gedaanten wilden
Utraquisten.
ontvangen : sub utraque specie; daarom werden ze Utraquisten genoemd. In 1485 werden ze door koning
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Ladislaus officieel erkend en kregen zij gelijke rechten met de
Katholieken. Tijdens de reformatie gingen de strenge Utraquisten over tot Luther.

§ 5. I nquisitie.
De terechtstelling van Hus en Hieronymus van Praag, ofschoon niet uitgegaan van de I nquisitie, geeft gerede aanleiding, om een hoofdstuk over dat onderwerp in te lassen.
De I nquisitie is de instelling, waardoor de
lnquisitie.
Kerk de ketters opspoort, en met de middelen,
die binnen haar machtsbevoegdheid liggen, tot andere gedachten tracht de brengen, en de gemeenschap der gelovigen
voor de besmetting der ketterij poogt te bewaren. Dit laatste
is wel het voornaamste doel. Men zag in de ketterij vooral een
openbaar gevaar, dat geweerd moest worden. Er zijn in de
middeleeuwen ook aan de Universiteiten speculatieve dwalingen op theologisch en wijsgerig terrein verkondigd, die het
geloof ondermijnden, maar, zolang deze tot de school beperkt
bleven, trad de Kerk er minder tegen op. Maar de eigenlijke
ketterijen dreigden het yolk mede te slepen, en waren daarom
gevaarlijk. Hier werkten vooral tijdelijke straffen afschrikkend. Christus heeft de schat der Openbaring, die Hij op aarde
bracht, overgegeven aan de Kerk met de uitdrukkelijke opdracht, om ze te verkondigen, ze ongerept
R echt en plicht d.
te bewaren. Daarom heeft de Kerk het recht
Kerk.
Haar optreden tegenen de plicht, om de geloofswaarheden aan alle
over gedoopten en
volkeren te verkondigen, ze ongerept te beongedoopten.
waren, ze tegen alle aanvallen te verdedigen
en iedere tegenspraak tegen de geopenbaarde Waarheid met
alle middelen, die haar ten dienste staan, te verhinderen. TerwijI nu de Kerk tegenover ongedoopten, die aan haar rechtsmacht niet onderworpen zij n, alleen kan optreden met middelen
van overtuiging en overreding, maakt zij tegenover de gedoopten gebruik van haar machtsmiddelen geestelijke en lichamelijke straffen, waarvan echter de doodstraf volgens de algemene
leer der canonisten buiten haar bevoegdheid valt.
Het optreden tegen ketters met geestelijke straffen, met name
de excommunicatie, is zo oud als de ketterij-zelf, en we ontmoetten er reeds zoveel voorbeelden van als ketterijen.
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Het optreden met wereldlijke straffen dateert
van de tijd van de kerkvrede door het edict
van Milaan. Dan zien we al heel spoedig de
keizers met hun machtsmiddelen ingrijpen in
de kerkelijke strijdvragen: naar gelang zij
orthodox of Ariaans zijn, verbannen zij hun
tegenstanders. Vooral sinds Valentinianus I (364-375 ) en
Theodosius I (379-395) worden ook andere straffen tegen
ketters bepaald „confiscatie van goederen, verlies van het recht,
om hun testament te maken", totdat in 407 ook met de doodstraf gedreigd werd. De overwegingen, die hiertoe leidden,
waren deze : een aanslag op de door God geopenbaarde waarheid
is een aanslag op het algemeen belang, en de ketterij is een
schennis van de Majesteit Gods, die veel erger is dan schennis
van een aardse majesteit. I ntussen vond de toepassing van de
doodstraf bij lange niet algemene goedkeuring in de toenmalige
Kerk, terwijl het toepassen van andere straffen veel minder
tegenstand ontmoette. Evenwel was het beginsel van het straffen van ketters door de wereldlijke macht in het Romeinse Recht
neergelegd, en het zou er later uit te voorschijn gehaald, en
veelvuldig toegepast worden.
Bij de verspreiding der Kerk onder de Gerb) bij de Germaanse volkeren, was de strijd van de autorimaanse volteiten gelijkelijk gericht tegen ketterij en
keren.
tegen overblijfselen van het heidendom. Op
bepaalde tijden hielden de bisschoppen in verschillende streken
van hun gebied de zgn. „Send", een vergadering van de gelovigen, waarin allerlei kerkelijke misdaden werden beoordeeld.
Ook tegen ketters werd daarbij door de bisschop opgetreden
met wereldlijke machtsmiddelen. Maar sinds de elfde eeuw zien
we, dat op ketters de doodstraf wordt toegepast, eerst zelden,
op bevel van vorsten of door de woede des yolks, terwijl verschillende bisschoppen de ketters vergeefs pogen te beschermen
— sinds het eind van de twaalfde eeuw regelmatig. Het_eerste
voorbeeld ervan is, dat in 1022 op bevel van koning Robert te
Orleans dertien ketters verbrand werden. Nog de H. Bernardus
(t '153) wil het toepassen van de doodstraf beperken tot het
geval, dat anders velen tot de dwaling zouden verleid worden.
Maar sindsdien verstomt het verzet, en wordt
De doodstraf voor ketde doodstraf voor ketters toegepast door de
ters ofigenomen in het
rechtsbewustzijn v. h.
wereldlijke macht, opgenomen in het rechtsyolk.
bewustzijn van het yolk. Dat kwam door een
Ingrijpen der wereldlijke macht
tegen ketters:
a) bij de GrieksRomeinse volkeren.
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dubbele omstandigheid : vooreerst werd sinds het begin der
twaalfde eeuw, met name te Bologna, met nieuwe ijver en
volgens nieuwe methode ter hand genomen de studie van het
oude Romeinse Recht, dat onder begunstiging van de vorsten
het Germaanse Recht begon te verdringen ; de strijd duurde
eeuwen, maar de princiepen over de verhouding van de wereldlijke macht tegenover de ketters, die boven zijn aangegeven, en
die, zoals daareven bleek, aansloten aan wat er leefde onder de
volkeren, vonden reeds spoedig ingang. Daar kwam bij, dat in
de tweede helft der twaalfde eeuw met kracht optraden de
ketterij en der Katharen en Albigensen, die Frankrijk en NoordI talie in onrust brachten niet alleen op godsdienstig terrein,
maar die ook zeer gevaarlijk waren voor de burgerlijke orde,
en daarom de burgerlijke overheid tot tegenweer noopten. En
inderdaad, omdat de middeleeuwse samenleving geheel opgebouwd was op en doortrokken van de beginselen van de katholieke godsdienst, moest afwijking daarvan noodzakelijk ook
maatschappelijke beroering tengevolge hebben, zoals dan ook
in de tijd van de reformatie kerkelijke en burgerlijke samenleving beide in de diepste beroering kwamen. Zo kunnen we
begrijpen, dat de burgerlijke overheid het zich ten plicht rekende, om straffend op te treden, wanneer door de Kerkelijke overheid het delict van ketterij was vastgesteld, een delict immers,
dat ook de grondslagen der burgerlijke samenleving aantastte.
Het instituut der inquisitie en de samenwerking in deze aangelegenheid tussen kerkelijke en burgerlijke overheid werd
nader geregeld in de dagen van Frederik I I (1215-1250).
Deze vaardigde in 1231 een wet uit, waarbij hij_ de opsporing
van ketters in Sicilie gelastte ; zij moesten dan overgeleverd
worden aan een kerkelijke rechtbank, en wanneer deze hen
schuldig bevonden had, moesten ze publiek verbrand worden.
Paus Gregorius I X (1227-124 I stichtte
side.
Pauselijk
e inquivoor de opsporing en veroordeling der ketters
een speciaal pauselijk instituut. Hij kan beschouwd worden als de stichter van de pauselijke inquisitie.
Terwijl namelijk voor hem het optreden tegen de ketters bijna
uitsluitend gebeurde door de bisschoppen, benoemde deze paus
pauselijke inquisitoren, en als zodanig voornamelijk Dominicanen, welke Orde sindsdien geregeld inquisitoren geleverd
heeft. Wanneer de pauselijke inquisitoren ergens kwamen, dan
begonnen zij met een uitnodiging te richten tot al degenen, die
zich aan ketterij schuldig voelden, om zich vrijwillig bij hen
.
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aan te melden. Deden de ketters dit niet, en verloren ze zo de
kans om met een vermaning en een lichte boete vrij te komen,
dan begonnen de inquisitoren beschuldigingen aan te nemen ;
twee getuigen waren voldoende, om iemand van ketterij te overtuigen ; bekende hij schuld, en verklaarde hij zich bereid om te
herroepen, dan moest hij zijn dwaling openlijk afzweren en dan
werden hem boetewerken opgelegd : gebeden, geseling, vasten,
aalmoezen, bedevaarten, in zwaardere gevallen het dragen van
een geel kruis op zijn kleren of gevangenisstraf. Bleef hij hardnekkig, dan werd hij evenals een hervallene in de ketterij uitgeleverd aan de wereldlijke macht, die hem op de brandstapel
bracht. Bij het onderzoek werd sinds de helft der dertiende eeuw
ook aangewend de foltering, welk gebruik insgelijks uit het
Romeinse Recht werd overgenomen ; wie eerst onder de foltering tot bekentenis en inkeer kwam, werd veroordeeld tot levenslange kerkerstraf. Bij dood en levenslange kerkerstraf voegde
zich dan nog de confiscatie der goederen van de veroordeelde.
De inquisitie richtte zich tegen de gedoopten, die bewust hardnekkig en naar buiten blijkend een leerstuk der Kerk loochenden. Joden, Mohammedanen en heidenen vielen er dus niet onder, tenzij in enkele bepaalde gevallen, als zij bij v. de Christenen tot afval verleidden.
Op deze wijze werd de inquisitie uitgeoefend gedurende de
middeleeuwen in Duitsland en I talie, Frankrijk en Arragon ;
in de andere landen veel minder. Men kan inderdaad niet zeggen, dat het instituut uitmunt door zachtzinnigheid en, hoe
goed het ook in beginsel kan gerechtvaardigd worden, het
maakt op ons, die aan dergelijke wrede straffen ontwend zijn,
geen aangename indruk, te minder, omdat het is voorgekomen,
dat de macht van inquisiteur in handen gegeven werd van personen, die zelf niet door deugd uitblonken. Men houde echter
in het oog, dat de soorten van straf, die de inquisitie toepaste,
in de middeleeuwen en lang daarna gebruikelijke waren en dat
de pijnbank onder invloed van het herlevend Romeinse recht
eerst bij de burgerlijke rechtspraak in gebruik kwam en vandaar
ook overging in de kerkelijke. De kerk nam hierin dus slechts
bestaande practijken over, bovendien nam de Kerk verschillende
voorzorgen om misbruiken te voorkomen. I n vergelij king met
de andere sraffen, welke werden opgelegd, is het aantal veroordeelden, dat de brandstapel besteeg, betrekkelijk klein.
I n Spanje werd de inquisitie nieuw georganiSpaanse inquisitie.
seerd, nadat in 1479 de eenheid van dat
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koninkrijk was tot stand gekomen. De koningen Ferdinand en
I sabella zagen voor hun Rijk een gevaar in de Joden, vooral
in diegenen onder hen, die in schijn tot het Christendom overgingen ( Marano's), en zij meenden, dat het aangewezen middel, om Spanje als Christen-staat te bewaren, bestond in verscherping der inquisitie. Zo werd deze ingevoerd ook in die
delen van het Rijk, waar ze vroeger niet bestaan had ; paus
Sixtus I V gaf in 1478 verlof daartoe. Het eigenaardige van
de Spaanse inquisitie bestond hierin, dat de personen der inquisitoren werden aangewezen door de koning ; zij ontvingen
hun kerkelijke rechtsmacht van de Paus, maar, omdat hun benoeming van de koning uitging, was de invloed van de burgerlijke macht steeds zeer groot ; en de pogingen van de Paus, om
zijn rechtmatige eisen ten opzichte van dit instituut, wat betreft de behandeling der processen, het appelrecht e.d. te doen
gelden, hadden niet altijd succes. De eerste groot-inquisitor,
wiens macht zich over het gehele Rijk uitstrekte, was Thomas
Torquemada, die in 1483 aangesteld, in functie bleef tot 1498.
Ofschoon de cij fern dikwijls overdreven zijn, staat het toch vast,
dat zeer velen, misschien wel duizenden, onder zijn regiem aan
de wereldlijke arm voor de vuurdood zijn overgeleverd. Om over
Torquemada en het hele systeem van de Spaanse inquisitie rechtvaardig te kunnen oordelen, moet men rekening houden niet
alleen met de rechts- en strafgebruiken van Spanje in de betrokken tijd, maar ook met de noodzakelijkheid van krachtig
optreden, om het christelijk karakter der Spaanse natie tegenover de Joodse propaganda te handhaven.
De Spaanse inquisitie werd ook ingevoerd in de Amerikaanse
kolonien, maar de onderdanen in I talie verzetten zich krachtig
er tegen. I n ons land deed Karel V in 1522 een poging, om de
inquisitie nog meer van zich afhankelijk te maken dan in Spanje
het geval was : hij benoemde eigenmachtig Frans van der Hulst
tot groot-inquisitor. Maar het krachtige en handige verzet van
paus Adriaan VI maakte die poging ijdel : hij benoemde dezelfde v. d. Hulst tot pauselijk inquisitor. Sindsdien werd aan
Karel en Philips de concessie gedaan, dat ze een drietal mochten voordragen, waaruit de Paus een keuze zou doen. De invloed van de vorst was hier sindsdien in theorie niet zo sterk
als in Spanje, en in zover kunnen we zeggen, dat de Spaanse
inquisitie hier te lande niet is ingevoerd.
De slotakt van een inquisitie-proces werd in Spanje genoemd :
auto-da-fe. Dit is de plechtige en publieke afkondiging en vol270

trekking van het oordeel, dat door de inquisitie-rechtbank geveld was. De afkondiging vond plaats in tegenwoordigheid van
de geestelijke en wereldlijke autoriteiten in een kerk of op een
openbaar plein. Op een preek volgde een Hoogmis, aan het slot
gaf de groot-inquisitor de absolutie aan de rouwmoedigen, en
leverde hij degenen, die tot stokslagen, gevangenis of doodstraf
veroordeeld moesten worden, aan de wereldlijke macht uit. De
veroordeelden werden daarna in plechtige stoet, meestal gehuld
in een geelwollen kleed, waarop duivelsfiguren geschilderd
waren, naar de plaats der terechtstelling gevoerd.
Onder de pausen Paulus III (1534-1549)
Congregatie v. het
Pius I V (1559-1565) en Sixtus V (1585—
H. 0 fficie.
1590) werd opgericht en georganiseerd de
kardinalen-congregatie van het H. Officie, welke sindsdien en
tot heden toe de hoogste instantie is in zaken van ketterij. Na
de reformatie en de revolutie hield allengs in alle landen de
medewerking van de wereldlijke macht op, en daarmee kwam
het uitleveren te vervallen ; ook de lijfstraffen verdwenen in
overeenstemming met de moderne ideeen dienaangaande.
§ 6. Renaissance.
De pontificaten van Martinus V (1417-1431) en Eugenius
IV (1431-1447) waren uiterst moeilijk door de nawerking
van de conciliaire theorie, die eindelijk pas op het Vaticaanse
concilie de genadeslag kreeg. Zij brengt op het beruchte concilie
van Basel-Ferrara-Florence (1431-1445) de Kerk opnieuw
aan de rand van de afgrond. Het werk van Eugenius I V heeft
haar tenminste zó ver teruggedrongen, dat reeds van een, zij
het dan ook verre van volledige, overwinning der pauselijke
suprematie kan gesproken worden ; bij zij n dood staan de toonaangevende mannen der Kerk weer aan de zij de van Rome.
Toch werkt de theorie maar al te zeer door, en maakt de Kerk
murw voor de grote scheuring der zestiende eeuw. Het zo noodzakelijke hervormingswerk kon in deze tijd niet gebeuren. De
tweedracht werkt de losheid van zeden in de hand, ondermijnt
het gezag door de mensen te gewennen aan ongehoorzaamheid.
I ntussen was het met het streven naar hervorming, naar de
„hervorming in hoofd en leden", zó gesteld, dat zij, die er steeds
de mond van vol hadden, daarmee eigenlijk bedoelden : vermindering van pauselijke macht en vooral van pauselijke inkomsten. Zij dachten er niet aan, om voor de paus, die toch voor
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zijn wereldbestuur ontzaglijke geldsommen nodig heeft, ook
nieuwe bronnen van inkomsten aan to wijzen. Veel minder bedachten zij, dat iedere ware hervorming beginnen moet bij de
individuele leden der Kerk. Eugenius I V zag zijn pogingen in
deze richting slechts met matige uitslag bekroond. Er is in de
Kerk van de vij ftiende eeuw — ofschoon, zoals we later zullen
zien, zij nog wel degelijk de naam van „sancta" verdiende —
een gemis aan edelmoedigheid : men wil voor het algemeen belang en voor de noodzakelijke hervorming geen of stand doen
van de voordelen, die uit sommige misbruiken, zoals het cumuleren van beneficies, voortvloeien. De kerk moest als het ware
weer eens wakker geschud worden, opdat talrijke van haar hoge
bedienaren zich hun roeping bewust zouden worden. En God
zal straks toelaten, dat ze wakker geschud wordt door de grote
stoot van Luther. Dan toont de Kerk weer haar goddelijke
kracht op eclatante wijze, en met de grootste edelmoedigheid
begint zij haar hervorming op het concilie van Trente, dat
eeuwenoude misbruiken uitroeit, en de Kerk weer, ook naar
buiten doet schitteren als de una, sancta, catholica, apostolica.
De pausen, die volgen op Eugenius I V, dragen in de geschiedenis de naam van pausen der Renaissance.
Het tijdperk van de Renaissance laat men
Renaissance.
beginnen omstreeks de helft van de veertiende
eeuw. „Renaissance" betekent „Wedergeboorte", en inderdaad
hebben de mensen, die de naam aan het tijdperk gegeven hebben,
het idee gehad, dat een heel nieuwe tijd begon. Zij onderscheiden in de wereldgeschiedenis drie perioden : de glansrijke tijd
van de Grieks-Romeinse oudheid noemen zij de eerste, de derde
is de moderne met haar eindeloze verscheidenheid van nationaliteiten en de onberekenbare rijkdom van allerlei ontdekkingen.
Daartussen liggen de „middeleeuwen", een woestijn van tien
eeuwen, waarin de oude cultuur dood is, en de moderne nog niet
geboren, een nacht van duizend jaren. Maar uit die nacht zijn de
mensen van de Renaissance, naar velen van hen zelf zeggen, omhoog-geworsteld naar het licht van de antieke beschaving, dat
door hun werk hoe langer hoe meer het mensdom kwam bevrij den.
In hun idee hadden de mensen van de ReInvloed van de
naissance
zich losgemaakt van de middeltniddeleeuwen.
eeuwen, maar in werkelijkheid waren zij, met
al hun opvattingen en gevoelens, kinderen van die tijd, die zij
in jeugdige overmoed minachtten, maar die in werkelijkheid
de kiemen bevatte van alles, wat zij tot stand hebben gebracht.
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De periode van de middeleeuwen kan in de historische verklaring van de moderne tijd evenmin gemist worden als de
jeugd van een mens bij de verklaring van zijn leven.
„Wel verre", zegt Kurth, „dat de middeleeuwen een tussentijdperk zouden zijn tussen de antieke beschaving en de moderne, moeten.zij eerder beschouwd worden als het begin van de
moderne civilisatie. Want het beginpunt hiervan moet men niet
eerst leggen in het tijdvak van de Renaissance, maar het staat
integendeel vast, dat de oorsprong ervan in het Christendom te
zoeken is, en dat de wieg ervan geplaatst moet worden zo dicht
mogelijk bij de kribbe van Bethlehem. Zij begint op het ogenblik, waarop de heidense beschaving van Rome ter aarde ligt,
en het mogelijk wordt, om op haar ruinen nieuwe gemeenschappen te gaan bouwen, die christelijk waren, ten minste door het
beginsel, waarop zij gebouwd werden.
Die gemeenschappen bestaan nog steeds op de basis, die zij
toen kregen, de zedeleer van het Christendom. Begonnen door
de eeuwen, die de naam van middeleeuwen dragen, worden zij
voortgezet door die, welke de nieuwe en de allernieuwste tijd
genoemd worden. Wij zijn de erfgenamen van de middeleeuwen,
en niet, zoals men zegt, de zonen van Griekenland en Rome . . . .
We zullen die waarheid, die eigenlijk voor zich zelf spreekt,
bewi] zen.
Alles, wat de moderne samenleving heeft aan duurzaam en
vruchtbaar bezit, in instellingen en ideeen, vindt zijn wortel in
die eerste chriselijke eeuwen. De middeleeuwen hebben de imperialistische eenheid van de wereld gebroken, en er de moderne
talengemaakt, waardoor Latijn langzamerhand verdrongen is,
We spreken die talen nog, en ze hebben in onze tijd een ideeele
waarde gekregen, die zij vroeger nooit hadden ; de middeleeuwen
hebben met enthousiasme het christelijk geloof aangenomen, en
hebben er op ieder terrein met alle wapenen voor gestreden : is
dat geloof niet heden nog de koningin der wereld, en waar
vindt men de wereldbeschouwing, die belichaamd is in een zo
grootse corporatie, als de Katholieke Kerk, die zo vruchtbaar
geweest is, ook voor het aardse leven ? De middeleeuwen hebben
van het Pausdom gemaakt de meest geeerbiedigde instelling
op aarde : zou werkelijk het Pausdom van heden zo erg vervallen zijn van die rang, en welke macht zou er zich op kunnen
beroemen, van groter te zijn dan de zijne? De middeleeuwen
zijn begonnen met onderscheid te maken tussen de sferen van
het geestelijke en het tijdelijke, en dit grote princiep, dat ge-
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baseerd is op een uitspraak van het Evangelie, heeft vroeger
vernieuwd, en onderhoudt nu de geest, die het politieke en
sociale leven der beschaafde wereld bezielt ; de middeleeuwen
hebben de grondslag gelegd voor de constitutionele monarchie
en de volksmedezeggenschap in de regering, twee dingen, die
aan de oudheid onbekend waren, en die voor de moderne volkeren noodzakelijke voorwaarden voor hun politiek bestaan geworden zijn ; onder de schaduw van deze publieke vrijheden,
die haar waarborg vonden in de overeenkomst tussen vorst en
onderdanen, hebben de middeleeuwen tot bloei gebracht alle
vormen van vereniging, vanaf de gemeente tot de vakvereniging,
en ze hebben ons overgeleverd het model, waarnaar we na zovele
revoluties nog steeds streven ; de middeleeuwse kunst is weer de
onze geworden, de benaming „gotiek", die men gaf aan haar
architectuur, om haar te smaden, geven wij haar als een eretitel,
en onze kunstenaars worden geinspireerd door werken, voor
welke hun voorgangers slechts verachting hadden ; de nationale
dichtkunst der middeleeuwen neemt in onze belangstelling, in
onze studie, in onze bewondering hoe langer hoe breder plaats
in, en sinds lang heeft Roland te Roncevaux Achilles verdrongen uit de verbeelding van de jeugd, die zingt en droomt.
Moet men dus de betekenis van de Renaissance niet overschatten, door te menen, dat het bruikbare, dat toen gegroeid is,
voor de vooruitgang van het menselijk geslacht in zijn ontwikkeling onafhankelijk is van het bereikte in de voorgaande tijd,
het zou even vals zijn te menen, dat er sinds de veertiende eeuw
niet op menig gebied een nieuwe stroming is ontstaan in de
menselijke denkwijze en het menselijke streven.
Uiterlijk het meest opvallend in die nieuwe
Verschijnselen
stroming is wel de verdieping van de studie
vande
e
van
de heidense oudheid, die in veel bredere
Renaissance.
kring en met veel groter enthousiasme ging
beoefend worden. De studie der klassieken is wel een der meest
kenmerkende eigenschappen der renaissance. Deze studie sluit
zeker aan bij de beste middeleeuwse tradities.
I. Studieder
De middeleeuwen hebben die overgenomen van
oudheid.
de oude Kerk, waarin we vele Kerkvaders de
studie van de klassieke schrijvers horen aanbevelen als de beste
voorbereiding op het verstaan van de heilige Schrift. Bij het
ineenstorten van de oude wereld is de klassieke cultuur veelal
teruggeweken naar haar uitgangspunt, het Oosten : de nieuwe
volkeren waren niet zo maar ineens in staat, om de beschaving
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der oude volkeren over te nemen, en veel ging er verloren van
de antieke schatten. Maar tegelijk met de vernieling begon het
werk van het behoud en van de restauratie. Cassiodorus en Boethius in I talie, I sidorus van Sevilla in Spanje, Beda in Engeland verzamelden de antieke wijsheid voor de nauwelijks gekerstende volkeren, waaronder zij leefden, en bereidden de
eerste opleving voor van de antieke beschaving in de dagen van
Karel de Grote. De Ottonen zetten dat werk voort, en na enige
eeuwen zijn de nieuwe volkeren in staat, om met de hulp van de
overgeleverde oudheidselementen, gedoopt als het ware in het
Christendom, een eigen christelijke cultuur te scheppen : in
recht en maatschappij-ordening, in wijsbegeerte en bouwkunst
met al haar annexen hebben ze prachtig werk gedaan, dat hun
eigen stempel draagt. De poezie der middeleeuwen is die van
een jong, oer-krachtig geslacht, met al de frisheid daarvan,
maar ook alle ruwheid en technische onvolmaaktheid, een
worstelen met de volkstaal, aan de banden der beschaving nog
niet gewend.
De mensen van de Renaissance gaan nu de klassieken opnieuw bestuderen. Hun materiaal vinden ze verspreid in oude
kloosterbibliotheken, of het wordt hun aangebracht door de
Griekse geleerden, die na de val van Constantinopel in het
Westen veiliger woonplaats vinden. Naast de handschriften
geven de opgravingen stof voor de studie : antieke beelden en
inschriften, eeuwenlang verwaarloosd, maken nu de belangstelling gaande, en stellen de geleerden in staat, om niet alleen
door te dringen in de geest van de oude beschaving, maar ook,
om de vorm van hun kunstwerken, in literatuur, schilder-,
bouw- en beeldhouwkunst, op te voeren tot de hoogte van het
klassieke model.
De geestdrift, waarmede de humanisten oude handschrif ten
opspoorden, en iedere nieuwe ontdekking op dit gebied begroetten als een gebeurtenis van belang, heeft de grondslag gelegd
voor de moderne studie van de oudheid, en heeft na eeuwen van
arbeid geleid tot het resultaat, dat men die tijd leerde kennen,
zoals hij was, niet zoals hij leefde in de verbeelding van de
middeleeuwers of in die van de oude humanisten. Diezelfde
geestdrift, gepaard aan de zorg voor het behoud en de bestudering van de monumenten, heeft een onberekenbare invloed
gehad op de studie der oud-christelijke geschiedenis, en is in
de loop der eeuwen de grondslag geweest, waarop de grote geschiedeniswerken werden gebouwd. De kunstenaars hebben de
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klassieke vorm verbonden met de overgeleverde christelijke inhoud, en zo een nieuw genre geschapen, dat op ieder terrein
het mensdom verrijkt heeft met onvergankelijke schatten.
Een tweede omstandigheid, die opvalt in de
II. Levensblij
held.
periode van de Renaissance, is de vermeerdering van de levensblijheid.
Het valt niet te ontkennen, dat er over het „Herfsttij der
Middeleeuwen" een waas ligt van somberheid, dat zelfs door
het Bourgondisch feest niet verdreven wordt. En het is te begrijpen, dat de mensen tot een zeker pessimisme gekomen zijn.
De stervende middeleeuwen waren vol van rampen. Daar was
de zwarte dood, die voortdurend dreigde, en die in geweldige
epidemieen honderdduizenden mensenoffers vroeg. Daar waren
de voortdurende oorlogen, die armoede en hongersnood in hun
gevolg hadden. Daar was de maatschappelijke gisting, veroorzaakt door de verplaatsing van de macht van de adel naar de
burgerij, versterkt door de pogingen, one het Romeinse Recht
ook op maatschappelijk gebied de plaats van het christelijkGermaanse te doen innemen. Daar was het grote Schisma, dat
de Paus neerhaalde van het hoge voetstuk, waarop de middeleeuwse waardering Hem gezet had. Daar was de sombere modewijsbegeerte, die door Ockham was geformuleerd, en die aan
het menselijk verstandsoordeel zijn waarde ontnam. Is het wonder, dat er zich van de mensen een geest van pessimisme meester
maakte? Het lijkt wel bij het zien en Koren van menige uitlating
van die tijd, dat het leven de moeite niet waard is, en dat het
een ongeluk is, mens te zijn : de dodendans, menige boetepreek,
de voorstelling van het laatste oordeel.
Toch hoede men zich ook bier voor overdrijving : wie vergelijkt de twee voorstellingen van het laatste Oordeel, die beide
in de Renaissancetijd gemaakt werden, die van Fra Angelic()
en die van Michel Angelo, ziet tenslotte voor zich twee laatmiddeleeuwse gedachtenwerelden : in de voorstelling van de
Dominicaan, gevormd in de geest van St. Thomas, overheerst
de blijheid, in die van de sombere, maar geweldige en geniale
Ockhamist beeft zelfs de heilige Maagd.
Tegenover die somberheid nu, die het einde der middeleeuwen kenmerkt, stelt het Humanisme de hervonden levensvreugde : het is een genot, mens te zijn. Men ziet de lichtzij den
van het leven, men waardeert de menselijke kracht, men verheft
de menselijke daden, en de grote ontdekkingen van het tijdperk,
het ontsluiten van nieuwe werelden voor de menselijke werk-
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zaamheid, heeft de harten in niet mindere mate sneller doen
kloppen, dan de ontdekkingen in de langvergane werelden der
oudheid.
Zou het waar zijn, dat de Renaissance eigenIII. Wetenschap
lijk afgerekend heeft met het wijsgerige sys pelijke methode.
-

teem van de middeleeuwen, en in de plaats
van het God-zoeken der scholastieken de mens of de natuur
gesteld heeft in het midden der belangstelling, en God verdrongen ?
De middeleeuwse wijsbegeerte was uitgegaan van de concrete
gegevens der natuur, zoals zij die, behalve uit eigen ervaring,
kende uit de grote verzamelwerken, waarin de wijsheid van
Grieken en Arabieren was neergelegd ; door abstractie was zij
boven de stof uitgegaan, en daarmee had zij voortgezet de beste
overlevering der oude Grieken. En op dat fundament had zij
de Theologie gebouwd, aldus het hele menselijke weten nederleggend in een systeem, dat zijn uitwerking vond in grote
„Summae" van de dertiende eeuw. De opvoeding bleef in de
lijn van het systeem, door te beginnen met de natuurwetenschappen, en dan langs de wijsbegeerte op te klimmen tot de
godgeleerdheid.
Maar de epigonen van de scholastiek waren ook hier in eenzijdigheid afgeweken van de betere traditie, en zij wilden met
hun methode van abstractie en systematisering ook die wetenschappen in een keurslijf dwingen, die zich tegen deze methode
uit haar aard verzetten. I n cosmografie en astronomie en geschiedenis en natuurlijke historie moet men nu eenmaal telkens
opnieuw uitgaan van de feiten, en alleen een zorgvuldig onderzoek van de feiten kan daar de wetenschap vooruitbrengen. Deze
dwaling vielen de vertegenwoordigers van het Humanisme en de
Renaissance levendig aan. Tegenover de overdrijving van de abstractie verhieven zij de -‘aan van het concrete. Zij ondernamen
de studie van de menselijke psyche in haar rijke verscheidenheid ; de kunst is voor hen niet het abstracte algemene, maar
het persoonlijke, de concrete schoonheid, het ding met een ziel,
die leeft en trilt ; in de geschiedenis baseren zij zich op de oude
documenten en de overblijfselen van de oudheid ; in het godsdienstige streven zij naar innerlijkheid ; zij onderzoeken de natuur, om haar te onderwerpen en te beheersen, waarnaar Columbus streefde op zijn ontdekkingstochten ; op de ervaring bouwen
ze hun nieuwe systemen in de astronomie en de nieuwe werkmethoden in de natuurwetenschappen. Bij hun wetenschappelijk
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onderzoek zijn ze veel meer critisch en zelfstandig dan de middeleeuwers geweest waren.
In die lust voor het concrete ziet Prof. Olgiati het wezenselement der Renaissance, de vruchtbare moeder van zo menige
moderne vooruitgang. Daaruit laat zich ook het bovengezegde
geredelijk verklaren.
Deze uitbreiding van de basis, waarop het gebouw van de
scholastiek steunt, moest voor het gebouw zelf een versterking
betekenen. En inderdaad heeft, zoals boven werd aangetoond,
de Renaissance het werk van de middeleeuwen niet ongedaan
gemaakt.
Maar het is duidelijk, dat de Renaissance, die
Dubbele ricking in
in
haar wezen noch christelijk noch onchristede Renaissance.
lijk was, de Kerk tot voordeel icon strekken,
maar ook de materialistische, rationalistische, heidense geest
icon bevorderen. Het icon gevaarlijk worden, wanneer men
bleef hangen aan het concrete, en verzuimde, om uit de concrete
werkelijkheid, uit het geschapene, op te stij gen tot de Schepper.
En inderdaad heeft de Renaissance volgelingen gekend, die
van de oudheid, zo niet de levens-philosophie, dan toch de
levenswijze overnamen, die het eigenlijke doel van de mens
voorbijzagen, om geheel op te gaan in het aardse leven en
anderen, die van het leven dankbaar genoten, maar het tegelij kertijd richtten op het hogere doel, die het schone uit de klassieke
oudheid navolgden, zonder de geest van het heidendom over te
nemen, die de schoonheid en waarden der klassieken stelden in
dienst van de Christelijke idealen.
De twee mogelijkheden komen al scherp uit in de twee baanbrekers van de Renaissance : Petrarca (1304-1374), de christen-humanist, en Boccaccio ( 1313-1375), de heiden in het
leven, ofschoon zijn geloof niet verdwenen is. De werken van
Boccaccio (ook Decamerone) zijn geen lectuur voor christenen.
De behandeling dezer zaken behoort overigens tot de literatuurgeschiedenis. Maar de grote waarde van de Renaissance-begin selen, ook voor het kerkelijk leven, blijkt niet alleen uit de
onsterfelijke meesterwerken van die tijd, maar bovenal uit de
richting in het godsdienstig leven, die er zo innig mee samenhangt, en die haar beste uitdrukking vindt in de op fijne psychologische analyse berustende werken van St. I gnatius en St.
Fransiscus van Sales. De grote mannen der contra-reformatie
hebben de Kunst der Renaissance en der Barok benut bij hun
werk.
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De Renaissance kon, zoals iedere natuurlijke stroming, dienstbaar gemaakt worden aan het Katholieke leven, maar het is
merkwaardig, dat in Duitsland de humanisten tenslotte Ofwel
aan de Kerk zijn trouw gebleven, Ofwel van het sombere systeem van Luther de scherpste kanten hebben of genomen. Bijzonder in Italie, waar paganistische uitingen der Renaissance
het meest in het oog vallen, komen de bedelmonniken, die de
voornaamste dragers waren van de scholastiek, nog al eens tegen
de nieuwe streving op. Zij gingen echter, bezorgd door het toenemend zedenbederf, soms in hun veroordeling van het humanisme als zodanig te ver.
Maar over het algemeen heeft de Kerk, d.w.z. hebben de
kerkelijke waardigheidsbekleders de Renaissance bevorderd ;
gelukkig zijn de stemmen niet zeldzaam, die waarschuwen tegen
overdrijving. De pausen in Avignon hebben hun belangstelling
getoond voor het werk van Petrarca, en hem gesteund. Tijdens
het schisma kwamen humanisten in grate getale aan de curie,
onder Martinus V en Eugenius I V deed de Renaissance haar
intrede in Rome. De beste kardinalen, Albergati, Cesarini, Capranica hebben de christelijke Renaissance bevorderd. Met Nicolaas V bestijgt zij de troon en bereikt onder Julius II haar
hoogtepunt.
Wanneer de pausen der Renaissance : N icolaas V (1447'455), Callixtus III (1455-1458), ,Pius I I (1458-1464),
Paulus I I (1464-1471), Sixtus I V (1471-1484), I nnocentius VIII (1484-1492) , Alexander V I ( 1492-1503 ) , Julius
I I (1503-1513) , Leo X (1513-1521) — eenvoudig koningen
van Rome geweest waren, we zouden kunnen spreken van een
schitterende rij en van een glansperiode — nu ze de plaatsbekleders van Christus op aarde zijn, de zichtbare opperhoofden
der Kerk, die uitmunt door heiligheid, j a deze tot ene van haar
wezenskenmerken heeft, kunnen we niet anders zeggen, dan
dat ze gebleven zijn verre, al te verre beneden het ideaal, dat
onze gelovige verbeelding van een pans heeft.
De grote verdiensten van deze pausen zijn :
Grote verdiensten der
ie. zij hebben de kunst en de wetenschap op
pausen v. dit tijdperk;
en wat daar tegenover
grootmoedige wijze bevorderd, zijn ware Maestaat.
cenaten geweest ; — of evenwel die kunst en
die wetenschap steeds zich bewogen in christelijke lijn, is een
andere kwestie ; 2e. zij hebben, de enige vorsten in Europa, met
kracht en edelmoedigheid stelling genomen tegen het vernieuwde gevaar van Turkse invasie, acuut rinds de val van Con279

stantinopel in 1453. Daar staat tegenover, dat deze pausen : ie.
het werk der hervorming in hoofd en leden niet ernstig ter
hand genomen hebben — wel was het uiterst moeilijk, wel waren
de omstandigheden, vooral de voortdurende oorlogen ( Duitsland, Frankrijk, Engeland, Bourgondie), waarin ze als wereldlij ke vorsten herhaaldelij k betrokken werden, hun niet gunstig ;
wel hebben ze iets gedaan en is de conciliaire theorie meer en
meer teruggedrongen, maar de indruk, dat het de pausen ernst
was met de hervorming, zoals het hun ernst was met de Turkenoorlog, kunnen we niet krijgen ; 2e. dat zij over het algemeen te
veel hun aandacht concentreerden op cultuur en politiek, dat
zij (behalve Julius I I ) dynastieke politiek voerden tot voordeel
van hun familie ; men noemt dat nepotisme (van nepos neef).
3e. dat zij (althans de meesten van hen) ofwel door hun persoonlijk gedrag v66r ( Pius I I , I nnocentius VI I I) of tij dens
( Alexander VI ) hun pontificaat ergernis gaven, ofwel de
ergernissen in hun omgeving, meestal door hun familie-leden
(nepoten) gegeven, duldden.
Over ieder van deze punten enige bijzonderheden.
De pausen hebben kunst en wetenschap beKunst en Weten
vorderd.
Ze hebben dat gedaan met de beste
schap bevorderd.
en meest verheven bedoelingen. Nicolaas
hield op zijn sterfbed een afscheidsrede, waarin hij de bedoelingen van zijn streven op dit gebied uiteenzette : „De hoge
autoriteit van de Kerk van Rome kan ten voile slechts erkend
worden door diegenen, die zich wijden aan de studie over oorsprong en wasdom daarvan. Het ongeletterde yolk daarentegen
wordt alleen door de grootheid van hetgeen het ziet, bevestigd
in zijn zwak geloof. De uitspraken der geleerden wekken bij
deze onwetenden slechts een vaag autoriteitsgeloof. Maar, wanneer dit geloof door grote bouwwerken, als het ware door God
zelf gemaakte eeuwige monumenten en bijna onvergankelijke
getuigenissen, zozeer verwerkt en bevestigd wordt, dat het als
een overlevering bij de levende en toekomstige beschouwers
zich voortplant en vastzet, dan neemt de wereld het met de
grootste bereidwilligheid aan. Grote werken van architectuur,
die smaakvolle schoonheid aan geweldige grote paren, moeten
ertoe bijdragen, om de autoriteit van de H. Stoel te vergroten".
De geleerde paus, zegt Pastor, wist wel, hoe grote betekenis in
de geschiedenis van het Romeinse yolk het zien van het Capitool
en de gedachte aan zijn onvergankelijkheid gehad hebben.
Deze zelfde paus heeft de onsterfelijke verdienste van de
-
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grondlegger te zijn van de Vaticaanse bibliotheek, die nog een
der rijkste boekenverzamelingen ter wereld is. Hij stuurde zijn
agenten door heel Europa en Azie : overal moesten ze afschriften krijgen van in de bibliotheek nog niet aanwezige werken;
kosten mochten ze daarvoor niet ontzien. Dit werk werd vooral
door Sixtus I V voortgezet. De pausen trokken talloze geleerden
naar Rome, waar de overblijfselen van het heidense Rome zoveel mogelijk verzameld en van de ondergang gered werden.
Op het gebied van de bouwkunst is het grootste monument
uit deze tijd de St. Pieter en het Vaticaan. Reeds onder N icolaas V werden plannen voor de St. Pieter uitgewerkt. Het was
nodig geworden, dat in de kerk van de Apostelvorst veranderingen werden aangebracht. De basiliek, door Constantijn gebouwd, was bouwvallig : de muren weken bedenkelijk af. De
bouwmeesters van de Renaissance voelden niets voor restauratie
van het gebouw, dat volgens hen in barbaarse tijd ontstaan was,
en zo werd besloten — helaas — tot afbraak. Het plan werd
pas uitgevoerd onder Julius II onder leiding van Bramante,
die om het niets ontziende afbreken der oude Basiliek de bijnaam kreeg van Ruinante. Het bouwen van de nieuwe kerk was
een reuzenwerk : onder het pontificaat van Julius I I bracht men
het niet verder dan het bouwen van de enorme pilaren, die de
koepel moesten dragen. Van dit stadium van de bouw bestaat
een tekening van onze landgenoot Heemskerk, waarop men zien
kan hoeveel die pilaren reeds uitsteken in hoogte en breedte
boven de oude basiliek, die toen nog gedeeltelijk stond. Onder
Leo X was het prediken van de aflaat voor de afbouw aanleiding
tot het optreden van Luther. Eerst onder Sixtus V werd de
koepel naar de plannen van Michel Angelo gebouwd, terwij 1
Bernini in de zeventiende eeuw het werk voltooide.
Het. Vaticaan, nu het gewone verblij f der Pausen, werd uitgebreid, daar verrezen de beroemde Sixtij nse kapel ( Sixtus I V)
en de Damasus hof, enz. Overal in Rome bouwen de pausen,
kardinalen, particulieren, prachtige paleizen.
Niet het minst kwam tot bloei de schilderkunst : Fra Angelico schilderde te Rome in de kapel van S. Lorenzo het leven
van die heilige : de Sixtijnse kapel is opgeluisterd o.a. met het
laatste oordeel van Michel Angelo, die daar ook de plafondschilderingen aanbracht; Rafael versierde in het Vaticaan zijn
beroemde „Stanza's" (kamers) met o.a. de Disputa, Paulus op
de Areopaag, het wonder van Bolsena, Heliodorus in de tempel.
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En naast deze grootste kunstwerken een hele reeks van minder
voorname.
De pausen van de Renaissance hebben hun
2e. Het Turken
best
gedaan om het Turkengevaar of te wen
gevaar afgewend.
den. Hoe gevaarlijk de Turken waren, blijkt
wel hieruit, dat ze onder Karel V zelfs Wenen belegerd hebben.
I n 1453 hadden de Turken Constantinopel veroverd : ze bedreigden Europa met een invasie. Terwijl nu de christen-vorsten
in hun onderlinge naijver allerminst dachten aan het : „tunc
tua res agitur, paries cum proximus ardet", integendeel met
leedvermaak de moeilijkheden aanzagen, waarin hun mededingers geraakt waren, zijn het de Pausen geweest, die gezorgd
hebben voor het algemeen belang en door hun morele, finantiele en strategische steun hebben zij ten minste de algehele
overrompeling van Europa gekeerd. Callixtus III heeft zelfs
de kleinodien der Kerk verpand, ten einde een vloot tegen de
Turken te kunnen onderhouden ; het is mede aan hem te danken,
dat door Joannes Capristano en Joannes Hunyadi de Turk
voor Belgrado in 1456 werd teruggeslagen ; door de steun van
de pauselijke vloot kon de Albanees Skanderbeg (George Kastriota) de ongelijke strijd tegen de Turk volhouden. Toen de
Turken in het begin der zestiger jaren Bosnie veroverd hadden,
spande de afgeleefde Pius I I al zijn krachten in, om de eendracht onder de christen-vorsten te herstellen, en hen tot gemeenschappelijk optreden te bewegen. Toen dit hem niet lukte,
wilde hij-zelf het voorbeeld geven : hij gaat naar zijn vloot te
Ancona, maar sterft, voor hij zich kan inschepen.
Het werk van hervorming werd met ijver ter
3e. Het werk der
hand genomen door Nicolaas V, die naar de
hervorming ter
verschillende landen van de christenheid lehand genomen.
gaten zond. Naar Duitsland (en Nederland)
zond hij de beroemde kardinaal Nicolaas van Cusa, die ontzaglijk veel goed deed, maar toch zonder blij vend resultaat. Pius
I I, die vroeger als Aeneas Sylvius nogal ergernis gegeven had
door de conciliaire theorie voor te staan en frivole werken te
schrijven, poogde als paus die ergernis te herstellen : „Verwerpt
Aeneas, neemt Pius aan", en vooral aan hem is goeddeels het
terugwijken der conciliaire theorie te danken.
De ergernissen in deze periode hangen voorErgernissen voor namelijk samen met het nepotisme. De ongeal door het ne
regelde liefde van hun familie bracht er me
potisme.
nige paus toe, om zijn verwanten kerkelijke
-

-

-

-

-
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ambten te geven, daarenboven de pausen, dikwijls vreemdelingen, hadden in Rome veel last van de elkaar bestrijdende adelspartijen, die niet op het welzijn der Kerk, maar op eigen voordeel uit waren. Zij meenden nu niet beter te kunnen doen dan
hun vertrouwde dienaren en hoge ambtenaren te kiezen onder
hun eigen familieleden. Maar het remedie bleek erger dan de
kwaal ; zelden zijn de pausen van dit tijdvak in hun keuze gelukkig gebleken. Terwijl Eugenius I V, Nicolaas V gezorgd
hadden voor een uitstekend college van kardinalen, begint onder
Callixtus I I I die familiebevoordeling door de benoeming tot
kardinaal van zijn neef Rodrigo Borja. Die Borja's, (de I talianen maken er Borgia van, de gewone vorm) waren Spanjaarden, die onder hun pauselijke familieleden fortuin maakten.
Deze Rodrigo zal de pauselijke Stoel als Alexander VI onteren.
Die kardinaalsbenoemingen uit rein-menselijke motieven maken
niet alleen, dat deze waardigheidsbekleders door hun wereldse
en weidse en weelderige levensWijze, waarbij de wetten der moraal maar al te dikwijls overtreden werden, ergernis gaven,
maar baanden ook de weg tot de Simonistische keuze van de
pausen Alexander VI en Julius II. Deze laatste, een energiek
man met goede bedoelingen, maakte voor het vervolg dergelijke
handelwijze onmogelijk door de simonistische keuze ongeldig
te verklaren.
Zoals boven gezegd, gaven verschillende pausen ( Pius I I,
I nnocentius VI I I ) voor hun pontificaat ook persoonlijk ergernis. Gelukkig hebben zij als paus de ergste excessen vermeden ;
ofschoon het particuliere leven van I nnocentius VI I I en Leo X.
wel reden geeft tot aanmerkingen, zouden ze als louter wereldlijk vorst een goed figuur geslagen hebben — maar ze waren
toch voor alles opperpriesters, en als zodanig mogen ze strenger
beoordeeld worden ! Alle perken ging te buiten de reeds genoemde Rodrigo Borgia, Alexander VI.
Natuurlijk heeft de laster bij de vaststaande wandaden van
deze paus er nog heel wat bijgevoegd. Ook valt in zijn bestuur
het goede niet te ontkennen : naar men zegt, gebruikte deze
paus het eerste goud, dat uit Amerika was aangevoerd, ter versiering van de Kerk S. Maria Maggiore — hij trok in 1493 de
beroemde demarcatie-lijn tussen de Spaanse en de Portugese
kolonien, welke lijn heel wat oorlogen tussen die beide koloniserende mogendheden voorkwam. Maar tegenover dat betrekkelijk weinig goede staat het ontzaglijke kwaad van de ergernis,
die Alexander VI gaf door zijn nepotisme en zijn zedeloos leven.
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Tijdens zijn kardinalaat had Alexander VI verschillende kinderen verwekt, en nu was zijn streven, om die kinderen, Cesare,
Lucrezia, Juan een roemvol leven te bezorgen : daarop was heel
zijn politiek gericht. De beide zoons waren die gunsten allerminst waardig de dochter schij nt beter geweest te zij n. Daarbij komt, dat we de zekere bewijzen hebben, dat ook tijdens zijn
pausschap het leven van Alexander VI verre van onberispelijk
was. Alexander VI stierf 18 Augustus 1503, vermoedelijk wel
zijn natuurlijke dood. De beroemde geschiedschrijver van de
pausen, Pastor, gebruikt als motto van het deel, waarin hij de
geschiedenis van Alexander VI uiteenzet, deze woorden van
Leo de Grote : „Petrus' waardigheid gaat ook in een onwaardige
opvolger niet te gronde". We betreuren die excessen, die de
Stoel van Petrus onteerd hebben, en tegelijkertijd weten we niet
wanneer we de Voorzienigheid meer moeten bewonderen : als zij
heilige mannen op de pauselijke Stoel verwekt, of als zij zorgt,
dat niettegenstaande de onwaardigheid van haar zichtbaar opperhoofd, de Kerk toch blij ft bestaan.
Tijdens de regering van Alexander VI valt
Savonarola.
de geschiedenis van Hieronymus Savonarola.
Deze was een Dominicaan te Florence, dat een der middelpunten was van de Renaissance in Italie, waar de vorstelijke
familie der Medici kunsten en wetenschappen beschermde, maar
waar het mondaine leven, evenals te Rome, leidde tot grote
ergernissen. I n dat milieu trad de vurige, goedmenende Savonarola als boeteprediker op, en zijn succes was zó groot, dat (in
verband mede met de tocht van Karel VI I I van Frankrijk door
Italie) de Medici ten val kwamen, en in Florence gesticht werd
een theocratische republiek, die in verschillende punten doet
denken aan die van Calvijn in Geneve. Zo kwam Savonarola
zich te mengen in de politiek en wel stond hij daarin tegen de
paus. Daarenboven beriep hij zich herhaaldelijk op visioenen en
openbaringen — wat de paus reden — of misschien beter, aanleiding was, om in te grijpen. Savonarola weigerde naar Rome
te komen ; eerste ongehoorzaamheid, die door de omstandigheden
wel te verklaren, maar toch niet goed te keuren is ; toen werd
hij door de paus geexcommuniceerd.
Hier begint zijn opstand. Natuurlijk zeide Savonarola, zoals
steeds alle ongehoorzamen gedaan hebben, dat de paus hem ten
onrechte en alleen om politieke redenen geexcommuniceerd had.
't I s volstrekt niet onmogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat
Savonarola hierin gelijk had. Maar dan moest hij toch weten,
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dat hij als katholiek en als kloosterling zich ten minste in zover
te onderwerpen had, dat hij zich onthouden moest van het uitoefenen van zijn priesterlijke functies. Savonarola deed dat
niet, integendeel hij beriep zich van de paus op een concilie;
hij is dus vormelijk tegen het pauselijk gezag opgestaan. Dit
moge te verklaren zij ri, te verdedigen is het niet, en Savonarola,
die het aanvankelijk zeer goed meende, al is er ook veel overdrijving in zijn optreden, die vermoedelijk wel tot het einde
toe in goede trouw geweest is, Savonarola heeft door deze opstandigheid de zaak der hervorming, die hij voorstond, ten
zeerste gecompromitteerd.
Zeker ook door zijn ongehoorzaamheid ging zijn zaak in
Florence achteruit : hij verloor hoe langer hoe meer aanhangers.
De regering van Florence werd omgezet — en deze begon nu
een proces tegen Savonarola. Het proces werd gevoerd op volstrekt niet eerlijke wijze : zelfs voor vervalsingen deinsde men
niet terug. Het slot was, dat Savonarola door deze rechtbank
ter dood veroordeeld, geworgd en verbrand werd. Klagelijk
einde voor de man, die zo veel tot heil der Kerk beloofde. Aan
het Lutherdenkmal te Worms figureert Savonarola als voorloper de reformatie. Dit is hij echter niet geweest. Behalve zijn
objectieve ongehoorzaamheid in dat ene punt, is Savonarola een
trouw en overtuigd zoon geweest van de Katholieke Kerk.
We zouden na al het voorgaande de indruk
kunnen krijgen, dat de Katholieke Kerk in de
eeuw, die aan de „reformatie" voorafging, en
die grote afval mogelijk maakte, toch wel zeer ver was afgeweken van het ideaal der heiligheid, haar door haar Stichter
voorgehouden. I nderdaad is de „wereld" in die tijd zeer ver in
de Kerk doorgedrongen. Toch moeten we niet denken, dat nu
alles even slecht was. Het was toen, zoals het nu is, en zoals het
altijd zijn zal : het kwaad springt het meest in het oog : het
zedelijk-onregelmatige geeft stof tot vertellen — het goede
bloeit in het verborgene, het vertellen over deugden verveelt
spoedig. Toch heeft Pastor heel wat gegevens weten te verzamelen, waaruit blijkt, dat naast het wereldse gedoe van zovelen, zelfs kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, er ontzaglijk
veel deugd, onzaglijk veel echt-christelijk leven gevonden werd
in het I talie der Renaissance — en hetzelfde had zijn leermeester Janssen vroeger reeds uivoerig aangetoond voor het
Duitsland van dezelfde tijd. We beperken ons bier tot I talie,
Beoordeli ng
d. 15e eeuw.
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waar Pastor wijst op de volgende punten : ie. Het hoogstaande
familieleven, onderhouden door hoogstaande vrouwen, die we
uit berichten van tijdgenoten leren kennen. Ook zijn er correspondenties van vrouwen en mannen tot ons gekomen, waaruit
hetzelfde blijkt. De kerkelijke vastenwet werd zeer streng onderhouden, zó, dat volgens Macchiavelli het een zeer slechte
indruk maakte, toen te Florence in 1471 het gevolg van Galeazzo
Maria van Milaan de vastenwetten niet onderhield. De milddadigheid jegens de kerken en kloosters was groot, zodat men
vermaningen vindt, om niet te geven aan kloosterlingen, die
hun regel niet onderhouden, en de goeden niet zoveel te geven,
dat ze in gevaar komen van te verslappen. Dat aan de opvoeding
buitengewone zorg werd besteed, blijkt uit het succes der paedagogische boeken van St. Antoninus, Giovanni Dominici en Maffeo Vegio.
2e. Het bloeiende geestelijke leven. De biechtboeken
dat
van St. Antoninus was het meest verspreide — bewijzen, dat de
biechtvaders hun ambt met ijver en zorg waarnamen. Het verenigings- en broederschapsleven bloeide : menige broederschapskerk is in deze tijd ontstaan of versierd. Ook ontstonden vele
nieuwe broederschappen. Hiermee valt samen de bloei van het
geestelijk lied en van het mysteriespel — te Rome-zelf werd
sinds de dagen van I nnocentius VIII op goede Vrijdag in het
Colosseum en passiespel opgevoerd door jongelieden van de
betere stand.
3e. De talrijke uitingen van christelijke naastenliefde : armen- en ziekenhuizen verrezen allerwege, ook vondelingenhuizen, weeshuizen e.d. I n 1400 telde I talie 259 inrichtingen
van die aard, in 1524 waren er 334 bijgekomen. Luther getuigde
in 151 I : „In I talie sind die Spitale sehr wohl versehen, schon
gebauet (ze kunnen de vergelijking met moderne inrichtingen
doorstaan), gut Essen und Trinken, haben fleiszige Diener
und gelehrte Aertzte, die Bette und Kleidung sind fein rein,
und die Wohnung schon gemalet. Als bald ein Kranker hinein
wird gebracht, zeuchet man ihm seine Kleider aus in Beisein
eines Notarien, der sie treulich verzeichnet und beschreibet,
werden wol verwehret und man zeuchet ihm einen weiszen Kittel an, legt ihm in ein schon gemacht Bette, reine Tiichen. Bald
bringt man ihm zweene Aertzte und kommen die Diener, bringen Essen und Trinken in reinen glasern Bechern, die riihren
sie mit einem Fingerlin an. Auch kommen etliche ehrliche
Matronen und Weiber, verhiillet unterm Gesicht, etliche Tage,
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dienen den Armen als Unbekannte, dasz man nicht wissen kann,
wer sie sind, darnach gehen sie wieder heim. Das babe ich also
zu Florence gesehen, dasz die Spitale mit solchem Fleisze gehalten wirden. Also werden auch die Fandlinhauser gehalten,
in welchen die Kinderlin aufs Beste ernahret, aufgezogen,
unterweiset und gelehrt werden, smiicken zie alle in eine Kleidung und Farbe, und ihr wird aufs Beste gewartet." Genoemd
moeten ook nog worden de „montes pietatis", door de Franciscanen opgericht, om de kleine man te bevrijden uit de handen
der woekeraars. In 1462 vinden we te Perugia de eerste bank
van lening, van waaruit ze zich spoedig verbreiden over heel
Italie. Het benodigd kapitaal, dat renteloos werd uitgeleend,
werd verkregen door vrijwillige bijdragen, collectes, schenkingen, stichtingen. Toen de administratiekosten door uitbreiding
van het bedrij f groter werden, begon men een matige rente te
vragen, wat door het vij fde Lateraanconcilie goedgekeurd werd,
mits de gevraagde rente de noodzakelijke kosten niet overtrof.
Hoe het instituut in later eeuwen van zijn oorspronkelijke instelling verbasterd en tot een instrument van woeker gemaakt
werd, is bekend, maar verandert niets aan de verdienstelijkheid
en hoge gedachten van de oorspronkelijke opzet.
Pastor wijst verder 4) op het overwegend christelijk karakter
der kunst, die vooral diende tot opluistering der kerken ; 5) op
het groot aantal heiligen : voor I talie alleen telt hij tussen 1400
—152o niet minder dan acht en tachtig heilig-verklaarden;
6) op de grote geloofsmanifestaties bij jubile's en publieke
rampen ; 7) op de verering van heiligen, relieken, vooral van het
H. Sacrament en op het talrijke gehoor der boetepredikers.
Boetepredikers traden er velen op in het I talie der Renaissance,
uit alle grote orden, en met groot succes : waar zij optraden,
werden gegijzelden vrijgelaten, „ijdelheden" d.i. dobbelstenen,
kaarten, maskers, valse haren, toverbriefjes, onpassende beelden,
wereldse liederboeken, muziekinstrumenten verbrand ; veelal
worden oude veten bijgelegd en afgezien van wraak.
§ 7. Missies.
I n de vijftiende eeuw begonnen de grote ontdekkingsreizen
der Portugezen, veroorzaakt door het verlangen, om de I ndische
producten makkelijker en goedkoper naar West-Europa te
brengen. Tussen 1419-1484 ontdekten zij de Westkust van
Afrika, in 1486 kwam Bartholomeus Diaz aan Kaap de Goede
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Hoop ; Vasco da Gama kwam 1497 in 0.-Indie, waar Goa het
middelpunt werd van Portugese handel en bestuur. Met de ontdekkingen hielden de pogingen ter bekering der inboorlingen
gelijke tred. Reeds in '351 werd door Clemens
In A frika.
VI de Carmeliet Bernardus tot bisschop der
Canarische eilanden aangesteld. Alfons V (1438-1481) en
Jan I I (1481-1495) zonden missionarissen naar de Congo,
waar in 1491 reeds vele christenen waren ; in 1533 verklaarde
Jan I I I de Paus, dat de hele Congo katholiek was — wat toch
wel overdreven moet zij n, zelfs wanneer we in aanmerking
nemen, dat hij alleen op de kuststreken het oog kan gehad
hebben.
Een groot beletsel voor het missiewerk in Afrika was de
slavenhandel. De slavernij, die in Christelijk Europa bijna verdwenen was, toen zij onder invloed der Saracenen weer opkwam, heeft de hele middeleeuwen door bestaan — al kwam ze
niet zo erg veelvuldig voor —, en juist de ontdekking van de
zwarte landen gaf aanleiding tot groter frekwentie. Gewetenloze Portugezen hebben van de handel in zwarte slaven een
winstgevend bedrijf gemaakt. Zij verwierven slaven door het
maken van gevangenen in de oorlog, door koop van volkeren,
die slaven hielden — door het tot slaaf maken van negers, die
schuldig waren aan menseneterij, christenroof e.d. Ongelukkig
kwamen de slaven in Spanje en Portugal, ontvolkt door het wegtrekken van talrijke avonturiers, uitstekend te pas : zo werkten
de winzucht en politiek samen, om de invloed der Kerk tegen
de slavenhandel te neutraliseren. De godsdienst kon slechts het
lot der slaven verzachten, hun bekering, waarmede dikwijls
vrijlating verbonden was, bewerken, de bekeerden beschermen
en verdedigen. Zij werkte aan de verbetering der wetgeving op
dit punt, verzekerde door kerkelijke straffen aan de nog-niet-totslaaf gemaakten hun vrijheid, en boezemde dikwijls zelfs aan
geweldenaren een betere gezindheid in.
Toen Columbus in 1492 uitvoer, zat bij hem
In Amerika.
de bedoeling voor, om de streken, die hij zou
ontdekken, voor het christendom te winnen. Ferdinand en
Isabella zeggen dan ook 3o April 1492, dat Columbus zich begeeft „dans certaines parties de la mer Oceane pour des choses
tres utiles au service de Dieu et au notre." Wel schijnt geen
geestelijke die eerste reis meegemaakt te hebben, maar Columbus gaf veelbetekenend aan het eiland, waar hij voet aan
wal zette, de naam San-Salvador, en de vrome man begon met
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op zijn knieen God te danken voor de ontdekking. Als Alexander VI in 1493 de demarcatielijn trekt, legt hij meteen de
nadruk op de verplichting der christen-vorsten, om in die
landen het Evangelie te doen verkondigen. Bij de tweede rein
was Columbus dan ook vergezeld van dertien priesters, saeculieren en regulieren van verschillende Orden, onder leiding
van P. Catalanus Bernardus Boil, die eerst Benedictijn, later
Franciscaan werd, en in 1494 is reeds het eerste kerkje opgericht
op Hispaniola (Haiti) : op Driekoningen celebreerden de priesters er onder enorme toeloop der inboorlingen, die de Europeanen stichtten door hun ingetogenheid. Van die dag af was
het Christendom in de nieuwe wereld gevestigd ; vanaf Hispaniola verspreidde het zich over de andere Antillen. Geen
Spaans schip ging naar Amerika zonder missionarissen mee te
nemen, de Conquistadores waren op hun reizen ter verdere ontdekking van het land door priesters vergezeld.
Ook in deze nieuwe wereld werd het missiewerk der missionarissen bemoeilijkt door het gedrag der Conquistadores tegenover de inboorlingen, hun wreedheid, hun hebzucht, waarvan
zelfs niet alle missionarissen zich vrij hielden. Tekenend is het
gesprek tussen een Franciscaan en de Haitische hoofdman Hattwey, die op het punt was van verbrand te worden en door de
Franciscaan met de voorstelling van de hemel bewerkt werd :
Zijn er ook Spanjaarden in die plaats van geneugten, waarvan ge spreekt ?" „ Ja, maar alleen zulke, die rechtvaardig en
goed geweest zijn." „De beste onder hen kan noch rechtvaardigheid noch goedheid hebben ! I k wil niet naar een plaats gaan,
waar ik ook maar een mens van dat vervloekte ras zou vinden."
Aan de andere kant bereidden de conquistadores, die de missionarissen zagen optreden als beschermers der inboorlingen, hun
ernstige moeilijkheden. Maar de voortdurende steun der koningen, het prestige der Europeanen, de voordeleri, aan de
neofieten verzekerd, deden de missionarissen zegevieren. Jammer is al hun werk in de achttiende eeuw verwoest : de I ndianen
stierven uit.
De kwestie der slavernij van I ndianen werd vanuit Spanje
niet met de nodige kracht geregeld, zodat de pogingen van de
Dominicaanse missionarissen, om ze af te schaffen, geen volledig succes hadden. Evenmin was de Spaanse politiek consequent op het punt van invoer van negerslaven, die hoe langer
hoe groter werd. Hieraan is verbonden de naam
Las Casas.
van Pater Bartholomeus de las Casas, deg rote
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voorvechter der I ndianen, die — hij is echter niet de eerste, die
dit plan opperde — i.p.v. de zwakke I ndianen sterke negerslaven wilde gebruikt zien. Daarom staat hij bekend als een
bevorderaar der slavernij. Ten onrechte, want vooreerst wilde
hij slechts dezulken ingevoerd zien, die reeds slaaf waren, en
vervolgens zorgde hij voor goede behandeling van die slaven.
Later verklaarde hij zich principieel tegen alle slavernij ; hij
koos de invoer als het minste van twee kwaden. Alle koloniale
mogendheden hebben zich aan slavenhandel schuldig gemaakt.
Herhaaldelijk hebben de pausen dit veroordeeld. Eerst in het
begin der i9e eeuw is de slavenhandel door de meeste regeringen
officieel, pas later feitelijk afgeschaft.

§ 8. Kerkelijke en godsdienstige toestanden gedurende de
i5de eeuw, vooral in Duitsland.

De „Reformatie" is ontstaan in Duitsland. Zo
doet zich de vraag voor : hoe is dat te verklaren ? Waarom was enerzijds juist het Duitse yolk geschikt,
om de hervorming van Luther aan te nemen, hoe is het mogelijk,
dat in een land, waar zo veel goeds te constateren valt, vrij
plotseling grote volksmassa's aan de oude Moederkerk de rug
toekeren ; en anderzijds, hoe komt het, dat die oude Moederkerk
de kracht miste om voldoende tegenweer te bieden aan de geweldige aanval ? Om dat te begrijpen, dienen we een overzicht
te geven van de Duitse toestanden in de eeuw, die aan de Reformatie voorafging. Veel van wat bier gezegd wordt, is ook
toepasselijk op andere landen, maar om de genoernde reden
wordt juist Duitsland besproken.
We hebben dan vooreerst te maken met degenen, die in het
kerkelijk leven ambtelijke leiding te geven hebben, de bisschoppen en de priesters.
De Kerk had in de loop der eeuwen ontzaga. De bisschoppen.
lijke rijkdommen verkregen. Men zegt, dat
niet minder dan een derde deel van de bodem aan de Kerk behoorde. Dat zou op zich zelf niet zo erg geweest zijn, wanneer
de inkomsten maar gebruikt waren voor haar oorspronkelijke
bestemming : het onderhoud van de kerkgebouwen en de zielzorgs-clerus, armenverzorging en andere liefdadige doeleinden.
De kerkelijke leiding.
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Maar feitelijk waren de inkomsten van tienden en grondbezit
veelal in andere handen gekomen, en moest de geestelijkheid,
die feitelijk de zielzorg waarnam, uit nieuwe, min- of meer vrijwillige, bij dragen onderhouden worden. Want de kanonikaten
in de voornamere en rijke kapittels, zelfs veelal de pastoorsplaatsen in de rijkere parochies, waren voor de adel. De zielzorg lieten zij waarnemen door plaatsvervanVerplichtingen door
gers, die een gering deel der inkomsten kreanderenwaargenomen.
gen, en dus op andere bronnen waren aangewezen. De rijke Kerk was verlaagd tot een verzorgingsinstituut
voor de jongere telgen van adellijke families ; en dit werkte te
meer ongunstig, omdat in het maatschappelijk leven de adel
door de burgerij goeddeels verdrongen was, en dus de band
tussen Kerk en burgerij door deze misstand steeds losser werd.
Dat was al begonnen in de dertiende eeuw, toen de grote kapittels in hun statuten bepalingen begonnen op te nemen, waardoor adellijke geboorte als eis voor toelating werd gesteld. Aanvankelijk had Rome tegen dergelijke bepalingen zich verzet,
maar in de tijd van de Renaissance waren ze grif goedgekeurd.
Het gevolg was natuurlijk, dat steeds meer adellijken, niet uit
roeping of na ernstig zelfonderzoek, maar om in het bezit van
een sinecure te geraken, in de geestelijke stand intraden. Niet
weinigen van hen leidden een leven van weelde en uitspattingen,
en trokken mettertijd het hele college mee op hun verkeerde
wegen. Onder de hogere geestelijkheid was het mode, het clericale kleed niet te dragen. Daarbij kwam, dat die heren de inkomsten van zoveel mogelijk kerkelijke ambten zochten te verkrijgen, waarvan zij dan de verplichtingen lieten waarnemen
door slecht-bezoldigde plaatsvervangers. Bij het najagen van
die ambten ontzagen zij zich maar al te dikSimonie.
wijls niet, om simonie te plegen. Waar de
kapittels aldus zijn samengesteld, vindt men
Onwaardige bisnatuurlijk
ook bij na uitsluitend adellijke bisschoppen.
schoppen. Het bisschoppelij k ainbt was voor
jongere zonen van vorstelijke families te meer begerenswaardig,
omdat de bisschoppen veelal meteen wereldlijke vorsten waren.
Daarom doen die families hun best, om hun medeleden als bisschop benoemd te krijgen. Het gevolg was, dat bij de bisschopsbenoeming allerlei onverkwikkelijke politieke kuiperijen plaats
hadden : aan de kerkelijke geschiktheid van de candidaat wordt
maar al te weinig gedacht ; dat de benoemden voor hun geestelijk ambt weinig voelden, en hun bisdommen betrokken in al de
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strijdvragen van hun families, terwijl ze hun kerkelijk ambt
door wijbisschoppen lieten waarnemen.
Er waren gelukkig gunstige uitzonderingen, onder welke
met ere mag genoemd worden Berthold Purstinger, bisschop
van Chiemsee. Deze mag in zijn hervormingsijver wat overdreven hebben, maar het moet" toch wel heel ver gekomen zijn,
wanneer hij in een aan hem toegeschreven werkje van zijn ambtgenoten het volgende laat zeggen :
„I k vrees, dat thans op de leer van de Apostel minder gelet
wordt dan betamelijk is, dat veeleer dat andere woord van de
Apostel in vervulling gaat : „Na mijn heengaan zullen verscheurende wolven bij u binnendringen en de kudde niet sparen".
Waar valt de keuze nog op een goede, degelijke, geleerde bisschop waar op een, die niet onervaren, vleselijk en onwetend in
geestelij ke dingen is ? De meeste komen langs slechte weg, door
eerzucht, niet door keuze en op rechtmatige wijze tot de praelatuur. Door deze wanordelijkheid bij het vergeven van geestelijke ambten komt de Kerk in gevaar. Welke bisschop preekt
tegenwoordig nog, of bekommert zich om de hem toevertrouwde
zielen ? Zelden wordt een opperherder gevonden, die met een
kerk tevreden, niet verschillende beneficien bezit, of' zelfs zich
van verschillende bisdommen tracht meester te maker. Daarbij
hebben zij meer zorg voor hun tafel (inkomen) dan voor het
altaar ; onwetend in de Theologie beminnen zij de wereldse
wetenschappen ; zij zijn meer wereldlijke heren dan dienaren
van Christus, zij bedekken hun lichaam met goud, maar hun
ziel besmeuren zij. Zij schamen zich, om de geestelijke functies
te verrichten, en zoeken hun eer in beuzelachtigheden. Tegen de
kerkelijke bepalingen in omgeven ze zich met zedeloze mensen,
hofnarren en met onnut yolk ; somtij ds zoeken zij zich nietswaardige theologen en sluwe juristen, die uit hebzucht het Recht
als was buigen, de waarheid verzwij gen, en vleien. Over de vervloekte jachten, waaraan de bisschoppen zich schandelijk overgeven, zeg ik niets. Verder zijn de bisschoppen slechts bereid
tot oorlogvoeren, zij, die geroepen zijn om voor vrede en eendracht te zorgen. I k ken enige bisschoppen, die liever als krij gsoversten zwaard en wapenen dragen, dan rond te gaan in geestelijke dracht. Zo is het dan zó ver gekomen, dat de stand der
bisschoppen opgaat in aards bezit, in onwaardige zorgen, in
stormachtige oorlogen, in wereldlijke heerschappij. Zelfs de
milddadigheid beoefenen de bisschoppen niet, zij veronachtzamen de armen van Christus, zij mesten zich zelf en voederen
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honden en andere dieren, alsof zij vrijwillig wilden behoren
tot het getal van diegenen, tegen wie Christus met voile recht
het oordeel zal uitspreken : „I k was vreemd en arm, en gij hebt
Mij niet opgenomen, daarom gaat weg van Mij, verdoemden in
het eeuwig vuur". Bijna alle bisschoppen lijden aan hebzucht,
eigenen zich vreemd goed toe, verkwisten de kerkgoederen ; het
geld, dat zij moesten besteden voor het heilig dienstwerk en
voor de armen, geven zij voor andere doeleinden uit. De kerkelijke inkomsten gebruiken zij niet tot vrome doeleinden, maar
voor hun verwanten, voor toneelspelers, vleiers, jagers, slecht
vrouwvolk en dergelijke personen. Zelfs het onroerend goed
geven zij op onrechtmatige wijze aan hun verwanten, door het
hun voor een spotprijs te verpachten tot schade van hun kerken,
tot ondergang van de rechtvaardigheid, tot allergrootste verdrukking van de armen. Zulke verkwisters moest men onder de
ketters tellen. De voorgeschreven provinciale en diocesane synoden worden niet gehouden. Dientengevolge worden vele kerkelijke aangelegenheden, die moesten verbeterd worden, veronachtzaamd. Daarenboven bezoeken de bisschoppen hun parochien niet op de bepaalde tijden, en toch vragen zij van haar
zware belastingen. Zo komt in verval de levenswijze van geestelij ken en leken ; de kerken, van haar sieraden ontdaan, dreigen
in puin te vallen. En wanneer zij nog ooit een visitatie doen,
hebben zij meer zorg voor het wereldlijke, dan voor het geestelijke ; de zorg voor de bezetting der parochien met geschikte
personen verwaarlozen zij geheel en al".
Dat er onder de priesters vele niet waardige
b. Fouten in betrekgevonden
werden vindt zijn oorzaak in verking tot aanstelling en
schillende omstandigheden. Want vooreerst
opleiding der priesters.
was de Kerk niet vrij in het aanstellen van
haar bedienaren. We zagen vroeger, hoe sinds Gregorius VI I
het streven geweest was, om de lekeninvloed daarbij uit te
sluiten, maar het succes was toch maar zeer gedeeltelijk g6weest.
De leken waren wel theoretisch uit hun eigendomsrecht op de
kerken verdrongen, maar daarvoor was in de plaats gekomen
het zogenaamde patronaatsrecht, dat aan leken, hetzij afzonderlijke personen, hetzij corporaties, de bevoegdheid gaf, om de
persoon aan te wijzen, die dan door de kerkelijke instanties
moest benoemd worden. Dit bleef aanleiding tot allerlei misbruik, omdat de patronen maar al te dikwijls hun gunstelingen
benoemden of mensen, van wie zij verwachtten, dat ze hun
onderdanige dienaren zouden zijn. Maar ook van kerkelijke
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zijde werd te weinig controle uitgeoefend op de candidaten voor
het priesterschap. Seminaries waren nog niet bekend, de vroegmiddeleeuwse opleiding van de toekomstige priesters in de
scholen van kathedralen en kloosters was in onbruik geraakt ;
een gegrond oordeel over geschiktheid en waardigheid van de
wijdelingen konden de bisschoppen zich moeilijk vormen, wanneer ze al neiging ertoe gehad zouden hebben ; en de talrijke
beneficies vroegen om bezetting.
We moeten dan ook constateren, dat de theologische vorming
van de priesters onvoldoende was. Ze kregen hun opleiding aan
de stadsscholen, die overeenkomst vertonen met ons gymnasium.
Wat de jonge knapen zoal leerden, blijkt uit een mededeling van
de beroemde theoloog en tegenstander van Luther, Joannes Eck
(1486-1543), aangaande de leerstof, die hij op 9 12 j arige
leeftijd verwerkte, toen hij te Rottenburg woonde bij zijn oom,
de pastoor, en op de school aldaar studeerde. Afwisselend werden de knaap oude en nieuwe schrijvers verklaard : de fabels
van Aesopus, een blijspel van Carolus Aretinus, een elegie van
Alda, een verhandeling over de vier hoofddeugden aan Seneca
toegeschreven, de brieven van Gasparin, een lofdicht van Gerson
op St. Jozef, twee werken van Boetius, de voorrede van St. Hieronymus op de H. Schrift, Terentius en de eerste zes boeken
van de Aeneis. „I k werd", schrij ft hij, „geoefend in de vij f
traktaten over dialectiek van Petrus Hispanus. Na tafel las ik
mijn oom de boeken van Mozes en de geschiedboeken van het
oude Testament, de vier Evangelien en de Handelingen der
Apostelen voor. 1k las ook een werk over de vier uitersten, over
de ziel, een deel van de redevoeringen van Augustinus tot de
kluizenaars, het werk van Augustinus van Ancona over de
macht der Kerk, een inleiding tot de rechtsstudie ; de vier afdelingen van het derde boek der Decretalen met de regels, en
de rechtsregels van Panormitanus leerde ik in alfabetische volgorde van buiten. Daarenboven zorgde mijn oom ervoor, dat ik
op school de Bucolica van Virgilius, Theodulus en het zesde
tractaat van Petrus Hispanus kon horen. De hulppriesters van
mijn oom verklaarden mij de Evangelien van de Zon- en feestdagen, Cicero's tractaat over de vriendschap, de aansporing van
St. Basilius tot de studie der klassieken, Homerus over de Trojaanse oorlog". Voor zich las Eck nog zeer vele Latijnse en
Duitse boeken. Zo voorbereid, trok hij in 1498, twaalf jaar oud,
naar de universiteit van Heidelberg, vijftien jaar oud werd hij
te Tubingen Magister. Die jonge wijsheid was geen uitzondering.
-
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Dat magisterium in de vrije Kunsten zouden we het beste kunnen vergelij ken met ons eindexamen-gymnasium, natuurlijk was
niet iedere magister zo beslagen als Eck. Maar met deze graad,
die vele priester-candidaten behaalden, waren verreweg de meesten dan ook tevreden. Weinigen zetten hun universitaire studie
voort in de theologie, en slechts enkelen behaalden een theologische graad. Daar kwam dan nog bij, dat de studie van
wijsbegeerte en godgeleerdheid in de vij ftiende eeuw onder de
invloed kwam van een verkeerd systeem van wijsbegeerte, het
Okhamisme, waarover bij Luther gesproken wordt.
Ontbrak er veel aan de theologische vorming
c. Ascetische vorming.
der priestercandidaten, hun ascetische vorming
was nog minder verzorgd. Van een eigenlijk systeem voor die
vorming is nog geen sprake ; dat zal pas later zich ontwikkelen
in de Seminaries en onder de invloed der Jezuietische beoefeningsleer. We mogen zeker aannemen, dat velen zich op het
ontvangen der H. Wijdingen, ernstig hebben voorbereid, maar
niet minder hebben die voorbereiding verwaarloosd. Veel goeds
in die richting is gedaan door de Broeders van het Gemene
Leven. Dit was een stichting van Geert Grote van Deventer
(134o-1384). Behalve de Broederschap leefde van zijn geest
ook de Kloostercongregatie van Windesheim (bij Zwolle), een
vereniging van kloosters van Augustijner koorheren, waarvan
de leden zich weer verdienstelijk maakten door kloosterhervormingen in Duitsland, en uit wier kring voortkwam Thomas a
Kempis, die voor 142o de „Navolging van Christus" samenstelde. De Broederschap was een vereniging van personen, geestelij ken en leken, die kloosterlijk leefden zonder kloostergeloften of to leggen, en die zich bezig hielden met het afschrijven
van boeken (de drukkunst was nog niet uitgevonden, maar de
leeslust maakte de behoefte steeds groter) en zielzorg voor
kloosterzusters en devote personen in de wereld, niet het minst
voor de studerende jeugd. I n de tijd van de grootste bloei waren
er negen en twintig huizen, waarvan elf in Duitsland. De
Broeders van het Gemene Leven, meestal priesters, bemoeiden
zich met de zielzorg onder de schooljeugd van de stad door het
geven van preken en onderrichtingen en door persoonlijk contact. Nu vinden we aan de meeste van die huizen verbonden een
internaat, convict of bursa genoemd, waarin al of niet tegen
betaling jongelingen werden opgenomen, die streefden naar de
priesterlijke of kloosterlijke staat. Deze jongens volgden dan
de lessen van de stadsschool, en kregen van de Broeders leiding
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bij hun studie thuis en vooral in hun geestelijk leven. Ontzaglijk veel goeds heeft de Broederschap aldus verricht, maar ten
slotte toch aan een klein aantal personen. Het gebrekkige van
de opleiding wreekte zich in het zedelijk leven van de priesters.
Het concubinaat onder de geestelijken kwam
Zedelijke toestand der
zeker
veel voor ; toch hoede men zich voor gegeestelijken.
neraliseren : in Rijnland, Westfalen, Sleeswijk-Holstein gaf de clerus over het algemeen een schoon voorbeeld van zedenreinheid ; treurig was het daarentegen in Saksen, Frankenland, gedeeltelijk Beieren, Tirol en in bijna alle
grotere steden. Maar men beschouwde het kwaad als kwaad, en
voortdurend werd aangehouden op verbetering. Luther zelfs getuigde, „dat het grotere deel onder de geestelij ken een vroom en
deugdzaam leven leidt en daarom als rechtvaardig en vroom
voor de wereld in hoog aanzien staat". Trithemuis stelt voor
priesters een leefregel op, geheel in de geest van de latere „Exhortatio ad Clerum" van Pius X.
De Reformatie is niet alleen een godsdienstige
Godsdienstig Leven.
beweging
geweest, zij gaat gepaard met ecoChristen-yolk,
nomische en sociale woelingen, met politieke
veranderingen, die haar verklaring grotendeels vinden in de
invoering van het Romeinse Recht, dat het oude Germaanse
verdrong.
Het Germaanse Recht is in zijn diepste wezen
Grondslag van het
Germaanse Recht:
christelijk
en sociaal. Uitgaande van de verafhankelijkheid van
onderstelling van een ho ere wereldorde leidt
mens van God.
de Germaanse rechtsopvatting ails Recht van God af, en
de afhankelijkheid van de mens ten opzichte van God is de
grondslag van het hele rechtsleven. Het Recht is dan ook
niet een louter door mensen gestelde regel, maar het vindt
zijn oorsprong in God : daarom staat ook het staatsgezag
onder het Recht, het is niet de bron, wel de beschermer en
handhaver van het Recht. De vrijheid in de Germaanse opvatting bestaat in het recht van de mens, om zijn leven in
te richten in overeenstemming met de voorschriften der openbaring en der zedenwet, zijn levenstaak te vervullen ; daarin
moet de Staat de burger bijstaan. Omdat deze taak verschillend
is voor verschillende groepen, daarom wil de Germaanse vrijheidsopvatting afzonderlijk Recht, overeenkomend met de taak
der verschillende groepen. De reckts gelij kheid bestaat niet daarin, dat voor alien hetzelfde recht geldt, maar daarin, dat ieder
doen mag, waartoe een ander gerechtigd is, maar daarin, dat
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niemand verboden wordt, datgene te doen, wat de zedenwet juist
aan hem als plicht oplegt. Het Germaanse begrip van eer is :
de onvoorwaardelijke overgave aan plicht, de trouw, waarmee
men zijn plicht vervult. Zo staat de eer boven ieder stoffelijk
goed, zelfs boven het leven.
Het Germaanse Recht ontwikkelde zich als
Rechtspraak eigendom
het
eigenste eigendom van het yolk uit het
van het volk.
volksbewustzij n, vrij , zelfstandig ; het had
zijn krachtige wortelen in de gewoonte en het gebruik, waarin
zich dat volksbewustzijn uitte. De gewoonte sprak zich vooral
uit in de gebruiken van de gerichten, d.w.z. in de gelijkvormige
beslissing van strijdvragen door de vonnissen van de volksgerichten. Aan gebruik en gewoonte paarden zich als gewichtige
rechtsbronnen de bepalingen en besluiten, die door de afzonderlij ke zelfstandige genootschappen en de politiek-bevoorrechte
corporaties, steden en landelijke gemeenten, vastgesteld werden.
Omdat n.l. de keizer met de rijksstanden slechts weinig algemene wetten vaststelde, en de landsheren in hun gebied bijna
geen wetgevende macht hadden, stelde iedere kring zijn eigen
recht vast naar gelang van de gebleken behoefte, de landsheren
met de landstanden, de stedelijke raden met de gemeenten, de
gilden door onderling overleg. Dit recht, uit het yolk opgegroeid, was juist daarom aan ieder ervaren man, voor zover hij
het nodig had, volkomen bekend, en zo was mogelijk een eenvoudige rechtspraak door gezworenen, standgenoten van partijen. Deze methode, die tot op het einde der vijftiende eeuw in
al haar eenvoud voortbestond, zorgde voor snel en duidelijk
recht zonder haarkloverijen van juristen.
Tegenover dat oud-Germaanse-christelij ke
invoering
Recht bestond nu sinds eeuwen het streven der
Romeinse Recht.
vorsten, om het Romeinse Recht in te voeren
met behulp der „doctoren". Dat was voorgoed begonnen reeds
in de dagen der Hohenstaufen, die onder de invloed van de beoefenaars jvan het Romeinse Recht te Bologna streefden naar de
absolute monarchie. Maar in verband met de I taliaanse politiek
van diezelfde vorsten hadden hun pogingen geen succes.
I ntegendeel valt het oude Duitse Rij k uiteen in een aantal
bondstaten, waarvan de vorsten zich tegenover de keizer vrij wel
onafhankelijk voelen. Die toestand is bevestigd in de zogenaamde Gouden Bul, door Karel I V in 1536 uitgevaardigd. Maar
die onafhankelijke vorsten zetten het streven naar invoering van.
het Romeinse Recht door, en toen tegen het eind van de vijf297

tiende eeuw het gevoel van samenhorigheid onder de burgerij
begon te verflauwen, hadden hun pogingen succes. De rechtsgeleerden te Bologna gingen in hun bewondering voor het
Romeinse Recht zó ver, dat zij het beschouwden als het enige,
als geldend voor alle volkeren en alle plaatsen ; zij meenden, dat
zijn bepalingen zo onveranderlijk moesten zijn als de regels van
de logica en de wiskunde, kortom, zij beschouwen het als „ratio
scripta", als „geschreven rede".
Onder de Duitse juristen waren er slechts weinigen, die van
beter inzicht blijk gaven. Zo de beroemde Ulrich Zasius van
Freiburg, die verdedigde, dat het Romeinse Recht wel zeer geschikt aanvulling kon geven, waar het Germaanse te kort schoot,
maar dat men overigens het eigen Germaanse Recht moest behouden en verder ontwikkelen. En terecht. Want het Romeinse
Recht, hoe volmaakt ook onder formeel opGrondslag van het
zicht, staat principieel tegenover het GerRomeinse Recht:
de wet maakt het
maanse. Het laat het Recht niet opgroeien uit
.Recht, onafhankelijk
de afhankelij kheid van de mens ten opzichte
V. d. zedenwet.
van God, maar laat het ontstaan alleen uit
de wil van het yolk, en dus onafhankelijk van de zedenwet: de
wet maakt het Recht, en staat daarom boven het Recht. Daarom
is dan ook de macht van de drager van het staatsgezag onbeperkt : met de „welverworven rechten" van het Germaanse Recht
heeft zij geen rekening te houden. Dat nu het Romeinse Recht
inderdaad nog bindend was, verklaarden de rechtsgeleerden
hieruit, dat het Romeinse Rijk zelf nog steeds voortbestond,
alleen was het keizerschap overgegaan op de Germanen.
Was nu dat Romeinse Recht sinds de HohenNadeel:
a) voor burgerlijk
staufen herhaaldelijk ten bate der vorsten beleven.
nut in de kerkelijk-politieke geschillen, in het
burgerlijk leven kon het geen ingang vinden, totdat de vorsten
erin slaagden, om juristen als rechters aan te stellen. Dit gebeurde tegen het einde der vijftiende eeuw. De nieuwe juristenstand, die de „ervaren mannen" kwam verdringen, werd ene
het yolk vreemde kaste : het Recht was niet meer gemene zaak
van het yolk, de deelneming aan de rechtspraak werd voor het
yolk onmogelijk, zijn vertrouwen in Recht en rechtspraak werd
geschokt. De juristen werden dan ook gehaat als „rechtsverdraaiers, afpersers en bloedzuigers", vooral toen zij ook in de
stedelijke gerechten binnendrongen. I n nagenoeg alle ambten,
die door de vorsten vergeven werden, komen juristen, en hoe
die hun taak opvatten, verklaart de bovengenoemde Wimphe2 98

ling : „Volgens de afschuwelijke leer van de nieuwe rechtsgeleerden moet de vorst in het land alles zijn, en het yolk niets.
Het yolk moet maar gehoorzamen, belasting betalen en diensten
verrichten ; en niet alleen gehoorzamen aan de vorst, maar ook
aan zijn ambtenaren, die zich beginnen op te werpen als de
eigenlijke machthebbers, en die de zaken daarheen weten te
leiden, dat de vorsten zelf zo weinig mogelijk regeren".
Het ergste was de invoering van het nieuwe
Nadeel:
Recht voor de landelijke bevolking. Op de
b) voor landelijke
toestanden te plattelande, zoals die zich hisbevolking.
torisch ontwikkeld hadden, paste het Romeinse Recht volstrekt niet. I n het oude Romeinse keizerrij k waren
nu eenmaal geen vrije, eigen-geerfde boeren geweest, geen erfpachters, geen horigen in de Duitse zin van het woord. Daarom
konden de wetboeken der oude keizers ook geen bepalingen bevatten, die op hen toepasselijk waren. Men vond er slechts bepalingen over de ontzaglijke bezittingen, die met behulp van
slavenarbeid geexploiteerd werden. Wat deden nu de juristen,
voor wie alles, wat in het Romeinse Recht gevonden werd, als
wet gold ? Ze passen de bepalingen ervan toe op heel andere verhoudingen een „leen" behandelen ze als Romeinse pacht, „horigheid" als slavernij. Aan de hebzucht van de heren doen ze de
„gerechtelijke" middelen aan de hand, om de boeren niet alleen
te beroven van hun gemeenschappelijk bezit, maar om hen ook
te verdrijven uit hun erfleen, de herendiensten en opbrengsten
towel van de vrijen als van de horigen te vermeerderen. Trithemius, bovengenoemd, spreekt dan ook van een nieuwe slavernij,
die ingevoerd wordt met beroep op heidense wetten, nadat de
slavernij door het Christendom was afgeschaft.
welke ook economisch
Geen wonder, dat de boeren-stand
in een meer ongunstige positie kwam, daar het bedrijf minder
rendabel was geworden en bovendien zware belastingen, tienden,
enz. moesten worden opgebracht — in het begin - der zestiende
eeuw tot opstand komt in de Boeren-oorlogen. Met de yolkskracht was de kracht van het Rijk gebroken. Er is geen macht,
die paal en perk kan stellen aan de rooftochten van Franz von
Sickingen en Gotz von Berlichingen. Had in 1444 Karel VI I
van Frankrijk tegenover zijn zoon Lodewijk XI nog te kennen
gegeven, dat de kracht der boeren en burgers in de weg stond
aan de Franse plannen op de Rijn, in 1519 werd de keuze van
de Franse koning, Frans I, tot keizer van het Duitse Rijk nau299

welijks voorkomen. En het duurt niet lang meer, of Frankrijk
is politiek en cultureel de eerste macht in Europa.
Volgens de beginselen van het Romeinse Recht
Landskerkendom.
ij tussen pausen en Kei dat vroeger in de strd
zer door de laatste herhaaldelijk te hulp was geroepen, waren
de vorsten ook in kerkelijke zaken de hoogste autoriteit. Hun
streven is erop gericht, om de benoeming van de bisschoppen in
handen te krijgen, waarin ze na het Concilie van Constanz
grotendeels slaagden door de gesloten Concordaten ; ze treden
eigenmachtig op bij het hervormen van kloosters, en maken de
Kerk in hun land van zich afhankelijk. Zo konden straks de
Duitse en Skandinavische vorsten gaan beschikken over de gewesten van hun onderdanen, en de Engelse koning kon zo maar
in eens de Kerk in zijn land losmaken van de eenheid. Hun
macht was vergroot, doordat de adel zijn betekenis als krijgsmansstand verloor, en die door de vorstelijke privileges tot macht
gekomen waren, nu hun macht stelden ter beschikking van de
vorst tot uitschakeling van de adel. Deze gaat dan ook economisch en maatschappelijk achteruit, en poogt straks zijn slag
te slaan bij de saecularisering van de kerkelijke goederen.
Het zwaartepunt van het godsdienstig en weDe burgerij.
tenschappelijk leven en van de beoefening der
kunst moet men dan ook zoeken in de steden. Van opgewekt
godsdienstig leven getuigen niet alleen de talloze stichtingen
voor vrome doeleinden, maar niet minder de kerkenbouw en de
versiering der kerken. De stedelijke burgerij bouwt in de tweede
helft der vijftiende eeuw haar kerken, die getuigen van haar
rijkdom niet minder dan van haar godsdienstige offervaardigheid en kunstzin : in Keulen werd gebouwd aan de Dom, Rotterdam kreeg zijn Laurentius, 's-Bosch zijn St. Jan, Haarlem
werkte aan zijn Bavo. Dat zijn werken van de burgerij in haar
geheel, die niet slechts de bouwsommen bijeenbracht, maar ook
haar persoonlijke diensten praesteerde in het bijbrengen der
bouwmaterialen en ander werk. Ook de kunsten, die dienden
voor de versiering der kerken, stonden in voile bloei. Wanneer
men ziet de overblijfselen, ook in onze vaderlandse kerken, van
de voortbrengselen der beeldhouw- en schilderkunst, van het
smeed- en houtsnijwerk, en wij bedenken, dat het merendeel
ervan gemaakt is door mensen, wier namen zelfs vergeten zijn,
dan krijgen we de indruk dat de lief de en toewijding voor zijn
vak iedere handwerksman maakten tot een kunstenaar. Daarnaast bloeide de houtsnee- en graveerkunst : de naam van Al300

Brecht Darer spreekt boekdelen. De muziek werd voornamelijk
tot nieuw leven gebracht door de Nederlandse school met Jan
Okkeghem en Jacob Obrecht. Daarnaast bloeide het geestelijk
volkslied.
Op het intellectuele, maar ook op het godsBoekdrukkunst.
dienstige leven had grote invloed de uitvinding der Boekdrukkunst, die tegen het midden der vijftiende
eeuw misschien wel in ons land, uitgevonden, en door de
Duitsers in het bijzonder door Gutenberg, terstond op een hoge
trap van technisch en artistieke volmaaktheid opgevoerd werd.
De uitvinding bestond hierin, dat men ging drukken met losse
lettertjes, die telkens weer gebruikt konden worden. Daardoor
was het niet meer nodig, om de hele to drukken tekst uit to
snijden in hout, welke methode van drukken om Naar kostbaarheid uiteraard maar weinig toegepast kon worden, en dan nog
alleen voor werken van geringe omvang. De nieuwe kunst vond
bij de -geestelijkheid warme bevordering.
Wimpheling, de beroemde peadagoog (1450
Gevolgen: 1528)
geeft de hoge opvatting weer, die
a) voor godsdienst.
daarbij voorzat: „zoals vroeger de apostelen
van het Christendom uittrokken, zo trekken nu de leerlingen
der heilige kunst uit Duitsland naar alle landen, en hun gedrukte boeken worden als herauten van het Evangelie, predikers
van waarheid en wetenschap". I nderdaad werd door de nieuwe
kunst voldaan aan de leeslust, die in wijde kring levendig werd.
En wat werd gedrukt? Het meest de H. Schrift: van de Vulgata zijn voor 1500 bijna honderd drukken bekend, ook in
Duitse vertaling, terwijl de inleidingen op Bijbelstudie aandringen. Daarnaast werden de Kerkvaders en de oude scholastieken ter perse gelegd, ook klassieke schrijvers, en voor het
gewone yolk gebedenboeken, catechismussen, biechtspiegels,
handpostillen (verklaring der Zondag-Epistels en Evangelien),
stichtelijke boeken, liederboeken, enz. Er zijn meer dan 22.000
inkunabelen bewaard. Wel een bewijs, dat de vijftiende eeuw
nu juist niet een donkere tijd was.
De toepassing van de boekdrukkunst had een
Gevolgen:
gunstige
invloed op het onderwijs in al zijn
b) voor onderwijs.
geledingen. Het volksonderricht in de lagere
scholen werd ijverig gegeven en bezocht : zelfs in kleine plaatsen van Soo-600 zielen vond men een school, de schoolmeesters
waren in ere en over de salariering horen we geen klachten. Met
het onderwijs in de elementaire vakken ging hand aan hand
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het godsdienstig onderwijs in predikatie en catechismus ; een
groot deel van de clerus nam ijverig het predikambt waar, en
de inhoud van de prediking was gezond en orthodox.
Als het Humanisme in Duitsland begint door
Humanism,.
te dringen vindt het een aantal uitstekende
vertegenwoordigers, die van de christelijke geest doortrokken
zijn. Genoemd mogen hier worden : Alexander Hegius, die
onderwijs gaf aan de achtste (hoogste) klas van de beroemde
stadsschool te Deventer, en 's Zondags optrad voor alle leerlingen, wier aantal in de duizenden liep. Verder : Rudolf Agricola,
( 1 44 2-1 4 8 5) geboortig van Baflo bij Groningen, en de paedagoog Jacob Whimpheling, wiens werken, I sidoneus Germanicus (=--- Wegwijzer voor de Germaanse jeugd) en Adolescentia
op paedagogisch gebied baanbrekend waren.
Tegen het eind van de vijftiende eeuw stond echter een generatie van humanisten op, die tegenover de Kerk positief vij andig
stond : Koenraad Mutianus Rufus en Ulrich van Hiitten zijn
de voornaamste vertegenwoordigers ervan. Een heel aparte
plaats neemt in de beroemde Erasmus van
Erasmus.
Rotterdam. Geboren in de zestiger jaren der
vijftiende eeuw, kreeg Erasmus zijn opleiding o.a. te Deventer
bij Alexander Hegius, en trad daarna in het Augustijner klooster te Stein bij Gouda, waar hij ook de kloostergeloften aflegde.
Daarna kreeg hij later, althans gedeeltelijk, dispensatie. Hij
had n.l. in 1491 zijn klooster verlaten, met zich medenemend
een diepe afkeer van het kloosterwezen. Hij trok tientallen van
jaren rusteloos en onvoldaan door de wereld rond : Engeland,
Frankrijk, I tali,, de Nederlanden en Bourgondie herbergden
hem, zonder dat hij kon besluiten, om zich ergens voor goed te
vestigen. Van 1521-1529 woont hij in Bazel, om in laatstgenoemd jaar, toen de hervorming in die stad gewelddadig werd
ingevoerd, naar Freiburg te gaan. Bij gelegenheid van een kort
oponthoud te Basel stierf hij daar in 1536, als katholiek, maar
zonder de gelegenheid te hebben, om de H. Sacramenten te
ontvangen.
De invloed van Erasmus is enorm geweest. De talrijke
werken, die hij schreef, vonden in uitgave op uitgave honderdduizenden lezers. De grote naam, die Erasmus in de wetenschap
had, verdiende hij ongetwijfeld. Zijn werken zijn geschreven in
het zuiverste Latijn, en handelen niet alleen over klassieke en
letterkundige onderwerpen, maar ook over godsdienst en theologisch-historische kritiek. De teksten van de H. Schrift en
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van de Kerkvaders profiteerden van zijn geleerdheid op philologisch terrein, omdat hij consequent de methode toepaste, om
te putten uit de oudste bronnen. In deze methode ligt een
duidelijke uiting van zijn renaissance-geest. Erasmus heeft zijn
exegetische arbeid naast de uitgave der Kerkvaders als zijn
levenswerk beschouwd.
Zijn meest verspreide werkje is „Encomium Moriae", „De
Lof der Zotheid". Hierin bespot hij met het hem eigen sarcasme
de hele scholastieke theologie in haar methode en haar inhoud.
Zeker bestonden er uitwassen in de beoefening ervan, en reeds
vroeger hadden mannen van betekenis als Nicolaas van Cusa
en Trithemius aangedrongen op ruimer beoefening van de po.
sitieve godgeleerdheid, maar in de voorstelling van Erasmus
blij ft er in de scholastiek niets goeds over. Geen wonder, dat
de jongere geleerden, die toch reeds meer voelden voor de beoefening der klassieken dan voor de studie der theologie, de
invloed van die spot gaarne ondergingen. Niet minder worden
in het werkje gehekeld de leden der kerkelijke hierarchie van
de Paus tot de monniken, alsook verschillende godsdienstige
gebruiken. Zeker kon Erasmus reden genoeg tot spot vinden in
de misbruiken, die boven beschreven werden, maar hij generaliseert te veel en dit boekje moest in de gistende tijd, waarin
het verscheen, de eerbied voor het geestelijk gezag wel verzwakken. Zo werd het een wapen in de hand van hen, die niet alleen
de misstanden in de Kerk, maar de Kerk zelf bestreden.
Erasmus-zelf is de Kerk trouw gebleven, heeft zelfs na lang
aarzelen zich gezet tot het schrijven van een werkje, waarin hij
Luther in een van zijn voornaamste stellingen aanvalt. In 1524.
verscheen van zijn hand „De libero arbitrio diatribe" „ Uiteenzetting over de vrijheid van de wil". Hierin verzet de humanist
met zijn optimistische beschouwing der menselijke natuur zich
tegen de aanslag, die Luther ondernam op de vrijheid van de
mensdlijke wil. Erasmus treft hier het centrale punt van
Luthers leer.
Wel pleit ook Erasmus — zonder echter de Kerk te willen
verlaten — voor een terugkeer tot „het zuivere en eenvoudige
Christendom" der H. Schrift en der Vaders. Tot deze zuivering
moet de studie der klassieken, der „bonae litterae", helpen. De
natuurlijke levenswijsheid der klassieken had hem nog meer
getroffen dan hun meesterschap over de vorm. I n het ideale
Christendom, zoals Erasmus dit zag, legt hij meer de nadruk
op de ethiek, op de „philosophia Christi", dan op de dogmatiek.
303

De beoefening der humanitaire deugden, die voeren tot een
vroom, rustig en vreedzaam leven, trekt hem het meest. Zonder
de dogma's der Kerk te bestrij den, wil hij deze toch niet al te
veel benadrukken. Hij vreest onverdraagzaamheid, maar vergeet, dat de waarheid niet anders dan een en onverdraagzaam
kan zijn. Dat een heilige Petrus Canisius bij al zijn waardering
voor de letterkundige verdiensten van Erasmus diens halfslachtige houding in een tijd, waarin principiele standvastigheid gebiedend nodig was, afkeurde, is voor ons begrijpelijk.
De houding van Erasmus vond in ons land navolging bij
libertij nen, rekkelij ken, Arrninianen en latere Doopsgezinden.
Van het hoogstaande leven, met name in de
Universiteiten.
Duitse steden, getuige ook de vestiging van
Universiteiten. Sinds de stichting van die te Praag in 1348 door
Karel I V waren er in Duitsland tot 1456 gaandeweg gesticht
te Wenen, Heidelberg, Keulen, Erfurt, Leipzig en Rostock ;
van 1456-1510 kwamen daarbij : Greifswald, Basel, Freiburg
i.Br., I ngolstadt, Trier, Tiibingen, Mainz, Wittenberg, Frankfurt a.0. De universiteiten genoten de voortdurende bescherming der Kerk, en het is merkwaardig, dat zij behalve Wittenberg en Erfurt aan de oude Kerk zijn trouw gebleven, totdat
zij met geweld van haar vrijheid beroofd en tot louter staatsinstellingen gemaakt waren. Aan deze hogescholen werkten
mannen, wier naam beroemd gebleven is : aan die te Heidelberg
was innig verbonden Joannes Trithemius, die in 1483-1505
abt van het klooster Spanheim bij Kreuznach was. Hij had een
bibliotheek verzameld, die met haar tweeduizend banden zelfs
de beroemde I taliaanse verzamelingen overtrof, en van zijn
hand is de eerste geschiedenis der Duitse literatuur. De richting van zijn wetenschap is voor zijn tijd tegelijkertijd modern
en volop christelijk : de theologie is de kern ervan, maar de
scholastiek wil hij meer terugvoeren tot de H. Schrift. Dergelijke personen vinden we ook aan de andere universiteiten.
Zeer groot was in alle Europese landen het
c. De kloosters.
aantal kloosters van de verschillende Orden.
Behalve de heiliging van de eigen leden hebben de kloosters de
taak, om haarden te zijn van godsdienstige beleving, vanwaar
bezieling uitgaat op de parochie-geestelijkheid en de leken. Zo
hebben ook de contemplatieve kloosters betekenis voor de zielzorg. Maar nu zien we, dat in de latere middeleeuwen er een
neiging is, om van de rijke Benedictijner-kloosters, bijzonder
van de vrouwelijke, verzorgingsinstituten te maken voor de
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dochters van adellijke geslachten. Die kloosters werden dan
veranderd in wereldlijke stiften, en we vinden ze hier en daar
tot op de dag van heden. Over het algemeen is de roep om hervorming nergens beter verstaan en opgevolgd dan in de kloosters. I n de loop van de veertiende en vij ftiende eeuw zien we
in bijna alle Orden een beweging, om tot groter gestrengheid
in het onderhouden van de Regel terug te keren. De Benedictijnen verenigden zich in Congregaties, die we in verschillende
landen zien ontstaan : in I talie de Olivetanen, in Spanje de
Congregatie van Valladolid, in Duitsland die van Bursfeld,
aan de verbreiding waarvan Johannes Busch van Windesheim
krachtig meewerkte. De Dominicanen begonnen hun hervorming onder de generaal Raymundus van Capua. Ook bij hen
ontstonden Congregaties van observanten-kloosters, een Lombardische, een Toskaanse en in 1464 een Hollandse onder
Johan Utenhove ; deze Congregaties stonden onder de ene Generaal, Maar hadden toch onder vicarissen een zeker zelfstandig
bestuur. I n gelijke geest geschiedde het bij de Franciscanen,
wier grote hervormers zijn : de H. Bernardinus van Siena, Joh.
Capistrano, en in ons land Jan Brugman. De Carmelieten hadden hun Joh. Soreth, de Augustijner Koorheren ondergingen
de invloed van Windesheim. Dat de kloosterlingen, met name
In Duitsland, nog in ere stonden, weten we uit het getuigenis
van Luther : „geen vader of moeder, die niet gaarne een kind
in de klooster- of priesterstand wenste".
Toch zien we ook een anti-kloosterlijke stemming zich baan
breken in de loop van de vij ftiende eeuw. De redenen daarvan
zijn veelal van economische aard. Wie bijv. een kaartje van
Amsterdam neemt uit die tijd, ziet, dat een groot gedeelte van
de oppervlakte der stad was ingenomen door de kloosters met
hun tuinen. Ook buiten de steden was het grondbezit der kloosters uitgebreid, zodat de burgers in de stad te weinig ruimte
kregen, en de gronden in de buurt niet voor belegging van hun
overgespaarde geld konden gebruiken. Er komen dan ook
telkens bepalingen tegen de toeneming van goederen „in de
dode hand". Daar kwam bij dat vele kloosters bedrijven uitoefenden, en zo de gilden concurrentie aandeden, wat ze des
te gemakkelijker konden doen, omdat ze veelal vrijdom hadden
van accijnzen en andere belastingen.
Er is bij al het goede, wat te constateren valt
Algemene toestand.
een stemming van onrust in de Kerk der vij ftiende eeuw. Daar is een grote drang naar hervorming, maar
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men krijgt de indruk, dat ieder een ander wil hervormen, en
zich zelf vergeet. Op de grote Concilies van die tijd (Constanz,
Bazel, Ferrara, Florence, Lateraan V), is de roep om hervorming luid, maar de Concilie-vaders, veelal besmet met de
dwaling van het Conciliarisme, zoeken de hervorming in inperking van de pauselijke macht, terwij 1 de Romeinse Curie,
hoe langer hoe meer onder de invloed van de Renaissance aan
een ernstige hervorming in eigen boezem niet denkt. De vorsten
willen wel kloosters hervormen, maar streven tegelijk naar
overwegende invloed op de kerkelijke zaken in hun gebied.
Over het algemeen was juist de hogere geestelijkheid het meest
geneigd, om de hervorming, waartoe de algemene en bijzondere
Concilies besloten, krachtig door te zetten. Dat er onder het
yolk wel degelijk streven was naar hervorming, bewijst de
grote toeloop, die de beroemde boete-predikanten in alle landen
hadden. We noemen uit ons land Jan Brugman, in Duitsland
Geiler von Kaisersberg, in Frankrijk St. Franciscus a Paulo,
in Spanje St. Vincentius Ferrerius, in I talie naast Savonarola
St. Antoninus van Florence en St. Bernardinus van Siena met
de devotie tot de zoete Naam van Jezus.
Maar onmiskenbaar is een anti-clericale streving van hoog
tot laag. Die kwam reeds in 1407 tot uiting tegen de Romeinse
Curie in de verklaring der Franse Kerk, dat men zich wenste
te houden aan de „oude vrijheden" der Gallicaanse kerk, wat
betreft de pauselijke benoemingen en de rechten van praelaten
en kapittels ; niet minder sterk tegen het eind van de eeuw in
de „Gravamina nationis Germanicae", officiele lijsten met bezwaren, die op de rijksdagen door vorsten en standen tegen het
pauselijk bestuur werden ingediend. De jongere humanisten
bespotten op hun beurt Paus en Curie. De stedelijke burgerij
had haar grieven tegenover de steeds-adellijke hogere geestelijken, het geestelijk proletariaat, de bezitters van kleine prebenden ergerden zich aan de weelde van diezelfde personen.
Voeg daar nog bij de wrijving, die er voortdurend was tussen
de kloosterlingen en de zielzorgs-geestelijken, welke wrijving
niet minder werd door de stroom van uitzonderingsbepalingen,
die paus Sixtus I V in 1474 in de bulle „Mare magnum" ten
gunste van de regulieren samenvatte, dan begrijpt men, dat de
geschriften der jongere humanisten, die de geestelijkheid bespotten, grage lezers vonden ; en de eerbied voor de geestelijke
stand voer er niet wel bij.
Het was onrustig in de Kerk van die eeuw, het ergste was
.
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wel, dat de pauselijke autoriteit was verslapt, en dat de grote
dwaling van het Nominalisme vrij spel had. Daardoor kwam
het dogma op de achtergrond, er was veel onklaarheid, in die
mate zelfs, dat, zoals we later zullen zien, katholieken en protestanten een ogenblik meenden, dat ze elkaar konden vinden
op het punt van de genade-leer. Toch krijgt men niet de indruk,
dat de „hervorming" in Lutherse geest noodzakelijk moest
komen. Hoe het kwam, dat deze toch grote volksdelen van de
kerkelijke eenheid losmaakte, gaan we nu zien.
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TWEEDE AFDELING.
V anal het optreden van Luther tot de tegenwoordige tad.

HOOFDSTUK I.

De Ref ormatie.
§ 1. Luther en Lutheranisme.

De misstanden, die in de Kerk bestonden, en
die goeddeels in het voorgaande beschreven
zijn, maakten een algemeen verlangen gaande
naar hervorming. Geen leuze wordt in vii
de
tiende eeuw luider en meer gehoord dan : „Hervorming in
hoofd en leden". Maar de edelmoedigheid ontbrak, om die leuze
in daden om te zetten. I eder eiste hervorming van anderen,
maar aan hervorming van eigen leven wordt maar al te weinig
gedacht. Wel was de spot van Erasmus al te bitter, maar er
steekt naast veel overdrijving toch ook waarheid in, als hij in
zijn „Lof der Zotheid" zegt : „ ( Het streven naar vroomheid)
schuift het yolk op degenen, die ze „kerkelijken" noemen, alsof
zij-zelf met de Kerk niets te maken hadden ; de priesters, die
zich wereldgeestelijken noemen, alsof ze voor de wereld, niet
voor Christus gewijd waren, schuiven op hun beurt die last op
de regulieren ; de regulieren op de monniken ; de meer slappe
monniken op de strengere ; allen op de bedelmonniken ; de bedelmonniken op de Kartuizers, bij wie alleen de vroomheid een
schuilplaats vindt, maar dan ook zó schuil gaat, dat men ze
nauwelijks kan zien."
Nu moet men wel in acht nemen, hoe moeilijk
Moeilijkheden.
het was, om opruiming te houden onder de
misstanden. Deze waren zó innig verweven met het hele burgerlijke en kerkelijke leven, dat men bij het pogen naar hervorming
telkens moest stuiten op verworven rechten. Er waren grote
rampen nodig, om de mensen de nodige edelmoedigheid bij te
brengen, die hen in staat zou stellen, om het mes in de wonde
te zetten.
Die rampen zijn over de Kerk en de burgerlijke samenleving
het eerst gekomen in Duitsland ten gevolge van het optreden
van Luther.
Algemeen vertangen naar
hervorming.
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Op de vooravond van Allerheiligen 1517
werden door Maarten Luther, Augustijner
monnik, professor en predikant te Wittenberg, aan de slotkerk
aldaar aangeslagen een aantal stellingen over de aflaat en
andere leerstukken, die in een dispuut nader zouden toegelicht
en verdedigd worden. De slotkerk, waar een aanzienlijke schat
van Heiligen-relieken bewaard werd, zou op de feestdag grote
toeloop hebben — maar veel meer dan de toeloop van het yolk,
waren de vermetelheid en de hartstochtelijkheid van de stellingen oorzaak, dat zij na korte tijd het onderwerp van alle gesprekken in Duitsland werden. Deze gebeurtenis wordt terecht
beschouwd als het beginpunt van de hervorming, in welke beweging de persoon van Luther gedurende de eerste tientallen
van jaren zo'n grote rol speelt.
Voor we de feiten behandelen eerst iets over
Luthers ontwikkede
innerlij ke ontwikkelingsgang van Luther,
lingsgang.
zoals diegegeven wordt door Lortz in zijn
„Die Reformation in Deutschland".
Wie eenmaal met Luther kennis maakte, staat voor schijnbaar onoplosbare raadselen. Wie iets van zijn geschriften kent,
staat verbaasd over de man, die Christus zoekt met al de hartstochtelij kheid van een zonden-bewust mens, die zo innig vroom
kan spreken en schrijven, en dan weer dingen doet en zegt en
schrij ft, die hem zelfs als mens antipathiek maken.
Eeuwenlang is deze reus een teken geweest van tegenspraak
tussen Katholieken en Protestanten :_er zijn gegevens te over,
om hem te verguizen, gegevens te over, om hem te verheerlij ken.
Tekenend voor de waardering van protestantse zijde is een uitlating, die we vinden bij Grisar. Van protestantse zijde was
toegegeven, dat Denifle terecht erop wees, dat Luthers uitleg
van Rom. I. 17 niet origineel is, maar integendeel in de hele
middeleeuwse literatuur gevonden werd. Daarop reageerde een
schrijver in Theol. Litt. Blatt van Leipzig aldus : „Heeft de
schrijver er dan helemaal niet aan gedacht, wat daaruit volgt
voor het karakter van Luther ? Luther heeft dan Ofwel gelogen,
Uwel hij is onverantwoordelijk te werk gegaan door de vroegere
schrijvers niet na te slaan". Voor een rustige en objectieve geschiedbeschouwing is zo'n stemming niet bevorderlijk, en men
ziet, dat het vooroordeel niet aan katholieke zij de alleen bestond.
Met dat al blijven we staan voor het raadsel van Luthers
psychologische ontwikkelingsgang. Lortz schetst ons die. Zoals
hij het beeld ontwerpt, is het aannernelijk, immers begrijpelijk
Optreden v. Luther.
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zonder dat de gegevens verwrongen hoeven te worden; een
beeld, dat daarom het vermoeden wekt, van de waarheid dicht
te benaderen. Voor de katholiek blij ft Luther in zijn eenzijdigheid een dwaalleraar, voor de protestant zal hij vooralsnog de
profeet zijn maar wat een enorme winst zou het betekenen
voor de toenadering tussen beiden, wanneer, zoals Lortz hoopt,
deze schildering van Luther in haar grote trekken kon aanvaard worden in het ene als in het andere kamp. Wat zou de
gedachtenwisseling over de betekenis van de Reformatie aan
rustigheid winnen !
Maarten Luther sprak niet heel veel gedachLuthers oorspronketen
uit, waartoe we niet parallellen zouden
lijkheid.
kunnen aanbrengen uit vroegere theologen en
hervormers. Toch is Luther nieuw. Zelfs een oer-verschijnsel
van scheppende eigen-aard en kracht. Hij is een bewijs voor het
grote geheim van alle leven, dat het geheel wezenlijk meer is
dan de som van zijn delen, hier dus dan de som van alle afzonderlijke gedachten. Luther is zeker ook de vonk in het langopgehoopte buskruit, maar hij is tegelijk veel meer". I n deze
woorden geeft hij al de draad aan, die door zijn hele zielsontleding loopt : Luther is leven, en wat hij beleefd heeft, dat gelooft hij, en dat leert hij. Daarom is Luther zo moeilijk te begrijpen, daarom is zijn leer zo weinig vast geformuleerd, dat
zijn volgelingen eigenlijk wel tot scheuring moesten komen,
naar gelang zij de nadruk legden op het ene of op het andere
punt van de leer van de voorganger. Daar hebben we ook altijd
het verschil gelegd tussen de spontane Luther en de intellectualistische Calvijn. Maar die zelfde eigenschap van Luther maakt
de beschijving van zijn persoon buitengewoon moeilijk. ook in
het protestantse kamp is geen overeenstemming.
Die zelfde eigenschap, die hem zijn hele geregenspraak.
voelskracht en ervaring doet toespitsen op de
zaak, welke hem op een bepaald ogenblik bezig houdt, brengt
hem in tegenspraak met zich-zelf, doet hem de zaken werkelijk
zien, zoals ze hem op het ogenblik te pas komen. Daarom zijn
latere uitspraken van Luther over dingen die vroeger gebeurd
zijn, slechts met het allerstrengste voorbehoud te aanvaarden —
ofschoon het onrechtvaardig zou zij n, Luther van bewuste leugen
te beschuldigen. Zijn gevoel sleept hem mee, zijn lust in paradoxen speelt hem parten. Daaruit is te verklaren, dat Luther in
zijn latere jaren van leer en praktijk van de Katholieke Kerk
een voorstelling geeft, die de waarheid geweld aandoet.
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Hij had nu eenmaal in zijn phantasie het Papisme
vervormd tot louter slechtheid, hij haathet pafiisme.
te het met al de kracht van zijn sterke wil.
Hij vereenzelvigt de uitwassen van het kerkelijk leven van zijn
tijd met leer en praktijk van „de" Kerk. En dan geeft hij van
zijn katholieke tijd en van zijn eigen kloosterleven een voorstelling, die nawijsbaar fout is : hij was in die dagen papist, dus
heeft hij aan al die uitwassen, die het wezen van het papisme
vormen in zijn voorstellingsvermogen, meegedaan. „En hij
pleegde objectief vervalsingen met de ontzaglijke kracht van
zijn innigste overtuiging".
Het subjectieve is het kenmerkende van Luther. Het maakt
niet alleen de beschrijving van zijn ontwikkelingsgang moeilijk
en het begrijpen van zijn persoonlijkheid, in die subjectieve aanleg ligt ook de oorzaak, waarom Luther de
Waarom hij de Kerk
Kerk verliet. Het objectieve is nu eenmaal in
verliet.
het Christendom het voornaamste ; de subjectieve gesteltenis speelt zeker een voorname rol, maar toch altijd
in ondergeschiktheid aan het objectieve heils-gebeuren in het
mystieke Lichaam van Christus. Slechts de innige verbinding
van dit heils-gebeuren met de innerlijke gezindheid geeft het
volledige Christendom.' De goede gezindheid, de innerlijke omkeer wordt in Christus' prediking van het begin of gevraagd.
Maar wanneer deze verplichting alleen eenzijdig de nadruk
krijgt, wanneer de heilwerkende macht van het mystieke Lichaam
van Christus, de Kerk, verwaarloosd wordt, dan heeft men de
grondhouding van het Protestantisme. Het is het ten top gevoerde subjectivisme tegenover het objectief-subjectieve van de
Kerk.
Een subjectivist als Luther moest wel buiten de Kerk belanden.
Hij is in voortdurende groei, en de spanning van het groeiende
leven uit hij in zijn woorden en leerstellingen : ze zijn de parate
uitdrukking van de conflicten, die hij in zich zelf uitvecht. Hij
uit zich in paradoxen, maar de paradox is dan ook de kern van
zijn „theologie van het Kruis" : de vervloekte misdadiger aan
het schandhout, van God verlaten, is Gods Zoon ! Het „credo
quia absurdum" van Tertulliaan kon zijn lijfspreuk zijn. Het
zijn mooie bladzijden, die Lortz daarover schrij ft.
De beslissende jaren voor Luther, en daarmee voor de Reformatie, waren die, welke hij doorbracht in het Augustijnerklooster te Erfurt. Dat hij gepoogd heeft, een goed kloosterling
te zij n, staat vast ; evenzeer dat hij in zijn Orde in aanzien stond.
zijn voorstelling van
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Dit blijkt uit zijn aanstelling tot districtvicaris, die hem tot
taak gaf, om anderen in de tucht van de Orde in te leiden ; en
hij deed dit met succes. Ook waren er in het klooster, dat in
een goede roep stond, geen overdreven praktijken, maar de beoefening van de ascese was er ernstig en gekenmerkt door die
gematigheid, die paus Gregorius prees in de Regel van St.
Benedictus.
In zijn eerste kloosterj aar (1505) leerde LuLuther en de Bijbel.
ther de Bijbel kennen — een feit van wereldhistorische betekenis. Lortz spreekt van het „huwelijk" van
Luther met de Bijbel, waarvan hij zich een ongeevenaarde kennis verwierf : het Bijbelwoord wordt volkomen zijn eigendom
en drukt zijn stempel op de uitdrukkingswijze van Luther.
Vooral de Psalmen heeft hij bestudeerd en de brieven aan de
Romeinen en de Galaten.
Hij heeft in die jaren hard gearbeid, en ook
Onevenwichtigheid.
dat kan meegewerkt hebben aan een zekere
onevenwichtigheid, die wij in deze tijd zien optreden. De grote
oorzaak daarvan evenwel moet gezocht worden in Luthers
scrupulositeit. Hij klaagt, dat hij in de waan verkeerde, dat hij
niet kon bidden, en niet verhoord zou worden, al ware hij zo
rein en zondeloos als de heiligen in de hemel. Die onevenwichtigheid toont zich heel sterk bij het opdragen van zijn eerste
H. Mis. Hij is zei onder de indruk van de nabijheid van de
ware en levende God, dat hij het Offer bijna niet kan voltooien.
Merkwaardig, zegt Lortz, dat Luther daarbij ook weer toont,
hoe hij zoals later telkens, onder de indruk komt van bepaalde
waarheden. ZO komt hij tot zijn „ontdekking in de kloostertoren", zoals hij hier onder de indruk is van de woorden „aeterno Deo vivo et vero" terwiji hij over het eerste woord van de
Canon heen-gelezen had : „clementissime Pater", allergoedertierenste Vader. Zoiets is niet eens buitengewoon : het zal iedere
priester wel gebeuren, dat hij uit de gedachtenrijkdom van de
Canon de ene dag door dit, de andere door dat meer getroffen
wordt. Maar in het licht van de ontwikkelingsgang van Luther,
waarin Gods Majesteit zo'n grote rol speelt, en waarin zijn scrupulositeit daar tegenover staat, is het voorval merkwaardig.
Wanneer Luther later over zijn kloosterleven
An gst.
spreekt, dan komt altijd weer op de herinnering aan de angst, die hij daar heeft doorleefd ; een prangende
angst voor de straf van de rechtvaardige God ; hij heeft het
dringende verlangen, om genade te vinden, en het bewustzijn
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van zijn zondigheid drukt hem bovenmate. Hij heeft zeer ernstig
zijn best gedaan, om dat schuldgevoel kwijt te raken door de
middelen, die het kloosterleven hem aan de hand deed : gebed,
versterving, biecht. Hij heeft geworsteld en gebeden, en onder
de mislukking heeft hij zwaar geleden. Zijn diep-religieuse
aanleg, die de verhouding tot God terecht als hoofdzaak in
zijn leven beschouwde, en die hem voorbestemde, om in het religieuse leven iets groots te bereiken, was oorzaak van die
worsteling; en de worsteling was voorwaarde voor zijn groei,
zoals Staupitz hem troostte : „Ge weet niet, dat zulke aanvechtingen goed en noodzakelijk zijn ; anders zou er niets goeds uit
komen". Maar waarom vond Luther geen baat bij zijn pogingen ? De oorzaak daarvan moet weer gezocht worden in zijn
sterk subjectieve aanleg. Deze bracht hem er toe, om zijn zondevrijheid te willen ervaren. Want vooreerst verloor hij al spoedig
uit het oog het onderscheid tussen zonde en aandrang tot zonde
of bekoring. Hij deed de ervaring op, dat al zijn goede werken
en al zijn biechten de aandrang tot zondigen niet wegnam; en
beschouwde dus ook zijn zonden als niet-vergeven. En vervolgens vergat hij, dat zowel het begrip „zonde" als het feit van de
zonde-vergeving slechts aangenomen kunnen worden in geloof.
Voor hem is de biecht een eigen werk, en het voornaamste erin,
de sacramentele werking van de Kerk, heeft zijn aandacht niet.
Het is toch zó, dat, wie te biecht gaat, gelooft in de kracht van
de absolutie, dat hij dus op goddelijk gezag overtuigd is, dat
door de kerkelijke losspreking God hem zijn zonden werkelijk
vergeeft. Die gelovige onderwerping werkt dan door op zijn
gemoedsleven, en zo kan de mens na een goede biecht zich rustig
voelen. Maar wie de nadruk legt op eigen werk, zoals Luther in
zijn kloostertijd deed, zoekt die gerustheid niet in het geloof,
maar in eigen ervaring.
Eenzelfde soort misvatting vinden we bij LuGoede werken.
ther in zijn kloosterjaren ten opzichte van de
leer, dat de goede werken uit liefde moeten gedaan worden. Hij
ervaart, dat hij ze verricht uit angst, en wordt er wanhopig van
— maar hij vergeet, dat de liefde, waaruit de christenmens behoort te werken, niet is de zelf-opgewekte liefde, maar juist die
goddelijke deugd van liefde, die door God en door middel van
de sacramenten wordt ingestort.
In '508 gaat Luther uit het klooster van ErLuther en
furt naar de pas-opgerichte universiteit van
St. Augustinus.
Wittenberg, waar hij in 1513 zijn doctors313

graad behaalt. De studie werd onderbroken door een reis naar
Rome die op zijn ontwikkeling wel Been wezenlijke invloed
heeft gehad. Terwiji hij zelf theologie studeerde, hield hij
voorlezingen over de moraal-philosophie, waarin hij Aristoteles
verklaarde. Hij verdiepte zich in de werken van St. Augustinus,
wiens opvattingen over de wijze, waarop de mens tot de kennis
van God kan komen, veel meer met zijn aanleg overeenstemden,
dan die van de scholastiek. Deze laatste kende hij trouwens
maar zeer onvolledig, hoofdzakelijk uit het werk van Gabriel
Biel. Voor Luther, die nooit enige twij fel gekend heeft in zake
het Godsbestaan, is, evenals voor St. Augustinus, God een onmiddellijk gegeven, een ontzaglijke werkelijkheid, en de ondoorgrondelijkheid van Gods Majesteit heeft hij, evenals Augustinus onafgebroken in zijn bewustzijn. Ook leest hij bij
Augustinus over de onmacht van de menselijke wil, en de werkelijkheid van de zonde, die ook op de rechtvaardige mens haar
invloed doet gelden. Het is bekend, dat Augustinus in zijn
latere geschriften tegen de Semi-Pelagianen zeer sterk de nadruk legt op de vrijheid van Gods voorbeschikking. De zo heel
anders geaarde Jansenius zal uit deze geschriften later hetzelfde lezen, wat Luther er nu uit meent te mogen afleiden : de
wil van de mens is in de grond bedorven, tot niets goeds in
staat, en de erfzonde wordt niet weggenomen, maar blij ft. Bij
Luther, die zo sterk subjectief is, ligt de verklaring van zijn
opvatting in zijn eigen zielservaring, die immers de juistheid
van zijn opvatting scheen te vorderen en te bewijzen.
Na voltooiing van zijn academische studie kreeg Luther te
Wittenberg een professoraat in de H. Schrift, dat hij levenslang behield. Hier was hij recht in zijn element. Hij werd het
middelpunt van de jonge universiteit, die weldra honderden en
duizenden studenten om zijn leerstoel zag samenstromen : Hij
had toen de katholieke grondslag verlaten, en de beslissende
stap gezet tot die nieuwe houding, die men de reformatorische
noemt. Lortz legt hier nog eens de voile nadruk op het persoonlijke in de wordingsgang van Luther. Niet het feit, dat hij
nieuwe leerstellingen verkondigt, maakt hem tot „hervormer".
Die leerstellingen waren trouwens niet zo nieuw, dergelijke
stellingen vindt men reeds voor hem in de theologische literatuur. Het belangrijkste is, dat hij tot die stellingen komt door
zijn innerlijk beleven ; daardoor krijgen die stellingen, door
hem verkondigd, de onweerstaanbare kracht, die de hervorming kenmerkt.
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De studie van de Okhamistische theologie
betekende voor Luther, zoals al zijn studie:
het opnemen en tot-zijn-geestelijk-eigendom-maken van die elernenten, die hem bij de inwendige ontwikkeling van zijn godsdienstig leven te pas kwamen. De Majesteit van de onbekende
God was voor hem van zijn jeugd af de majesteit van de toorn
en de Rechter. Door de Okhamistische leer wordt Hij nu ook
nog tot een God van willekeur. Want dit is de grondslag van
de Okhamistische Godsleer, dat God vrij is van elke denkbare
noodzakelijkheid of norm, vrij tot louter willekeur toe. Dat betekent, dat God niet uit innerlijke gronden de ene daad goed
en de andere slecht noemt, maar het ook andersom had kunnen
bepalen. In dit systeem dreigen de Sacramenten touter uiterlijke
tekens te worden, de genade is niet meer dan een uiterlijke aanwijzing, geen innerlijke verandering; in de voile willekeur van
zijn Souvereiniteit bestemt God de een voor de hemel, de ander
voor de hel. De ware Godskennis komt alleen uit de Openbaring,
met het verstand kan men over God en Zijn Wezen niets achterhalen. Er kan tegenspraak zijn tussen volkomen logische resultaten van redenering en de Openbaring. De overeenstemming
tussen dit systeem en de leerstellingen van Luther over de genade, die innerlijk niets verandert aan de mens, over de gerechtigheid, die hem slechts toegerekend wordt, niet werkelijk
is, over het Sacrament als louter verkondiging, springt in het
oog. Daartegenover staat dan weer schromelijke overdrijving
van de menselijke kracht, alsof de wil van de mens de wet kon
onderhouden zonder de hulp van de genade, en daardoor de
genade verkrijgen. Dat dit on-katholieke systeem vrij in de
Kerk kan geleerd worden, is een zware beschuldiging tegen de
laat-middeleeuwse Kerk-praktijk, die te zeer opging in allerlei
bijkomstigheden, dan dat zelfs de meest gewichtige waarheden
haar aandacht hadden kunnen boeien.
Voor Luther in zijn zielestrijd is het systeem
lvloed o fiLuther.
verschrikkelijk : hij weet, dat hij deed, wat in
zijn vermogen was, om de wet te onderhouden, en toch ervaart
hij de gerechtigheid niet. Zou hij behoren tot degenen, die door
Gods willekeur voorbestemd zijn tot de hel ? Een vreselijke
marteling voor een gemoed, dat diep religieus is, en een onverzadelijk verlangen heeft naar de nabijheid Gods, maar dat gevangen ligt in een scrupuleus zondenbewustzijn. Hij geeft beschrijvingen van de hellepijn, die hij geleden heeft. Voor Luther
is het Okhamisme geen gedachtenspel, maar bittere ernst. Wat
Okhamisme.
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is de god der wijsbegeerte eigenlijk voor de Okhamist, - die
daarnaast rustig de God der openbaring aannam? Maar voor
Luther is er maar een God — de Vader van Jezus Christus,
Die de blijde boodschap bracht, de Vader, Die we kennen uit
de Bijbel — en op die hemelse Vader past hij toe het verschrikkelijke godsbeeld uit de wijsbegeerte.
Het Okhamisme is in zijn overwaardering van
„werkheiligheid"
de kracht van de menselijke wil de klassieke
formulering van wat Luther „werkheiligheid" noemde. Hij
beweert daarvan, dat dit de katholieke leer is. Wel vergist hij
zich daarin schromelijk, en men kan gemakkelijk aantonen, dat
de katholieke leer anders was, en is. Maar dat had op Luther
geen indruk gemaakt. Wat alle mensen al eens overkomt, dat
ze een waarheid wel kennen, maar door die waarheid niet gegrepen worden, dat overkwam Luther, die immers zozeer uit
innerlijke ervaring leefde, veel makkelijker. Het feit, dat Luther in I 53o vanaf de Koburg in zijn „vermaning" aan de oude
geestelijkheid deze pelagiaanse leer als de leer der Kerk aanhaalt, spreekt wel heel sterk in de richting, dat hij zich in goede
trouw vergiste, en dat hij werkelijk zijn innige overtuiging uitsprak. Zo is Luthers strijd tegen de „werkheiligheid" een strijd
tegen zijn eigen voor-reformatorische opvatting. Zo moest zijn
strijd in het klooster ook vergeefs zijn hoe voorbeeldig ernstig
zijn leven ook was. Erger wordt nog zijn crisis, omdat hij natuurlijk ervaarde, dat die werken-uit-eigen-kracht niet gebeurde
uit volmaakte liefde, en hij toch wilt, dat alleen de goede
werken, die gebeuren uit volmaakte liefde waarde hebben.
Maar hij vergat, dat de volmaakte liefde niet is de ervaren
liefde, doch de door de H. Geest ingestorte liefde. Luther overwon in zich zelf een katholicisme, dat niet Katholiek was ! Zijn
overwinning bestond eigenlijk hierin, dat hij voor zich zelf ontdekte de oude katholieke waarheid : men moet in de zondenvergeving en in het Heil „geloven". Die ontdekking gaat dan gepaard met niet-katholieke begrippen, die hem tot de overwinning gebracht hebben : de begeerlijkheid als zonde en de onvrijheid van de bedorven wil.
Daarbij blij ft dan Luthers eigen geaardheid
Het „geloof"
bestaan, waardoor hij nooit gekomen is tot een
Luther.
eenvoudig, objectiefgeloof, maar steeds de
nadruk bleef leggen op de ervaring van de geloofsdaad, op het
gegrepen-worden door het geloof. Wanneer hij zijn geloof niet
ervaart dan spreekt hij van bekoringen, en die bekoringen heb316

ben hem levenslang gefolterd. Hij raakt dan in vertwij feling,
en ondergaat opnieuw zijn hellepij nen. Zo ver is het er van af,
dat Luthers leer van de rechtvaardiging door het geloof-alleen
een gemakkelijke levenspraktijk zou geven. Wel is het waar, dat
onder zijn volgelingen menigeen er dat van gemaakt heeft.
Luther echter beschouwt het afwezig-zijn van die bekoringen
als een teken van verwerping.
De verschillende leerstellingen, waarlangs
Scheiding tussen naLuther gekomen is tot overwinning van zijn
tuur en bovennatuur.
innerlijke moeilijkheden : het uitschakelen van
het verstand op het terrein van het christelijk geloof, het onoverwinbaar-verklaren van de begeerlijkheid, het totaal-zondige
van de mens, de totale krachteloosheid van de mens in het heilsproces, het wegvallen van de goede werken, de alleen-werkzaamheid van God — dat alles maakt een radicale scheiding tussen
natuur en genade ; ook tussen het natuurlij k-goede en de verlossingsgenade. Het vervullen van de geboden wordt louter
j udaistische wettische gerechtigheid.
Zo worstelt Luther dus met de majesteit Gods, de Gerechte,
en hij ondergaat weinig de indruk van de Evangelien, waar we
God leren kennen als „Onze Vader". Hij staat geheel onder de
ban van zijn eigen voorstelling, die hij putte uit de zondentheologie van Paulus en Augustinus — tot hij de ontdekking
doet, dat hij Paulus verkeerd begrepen had.
De grote ontdekking.
Tot die ontdekking is Luther wel stap voor
stap gekomen. Eerst in 1545 geeft hij de beroemde samenvatting van zijn „ontdekking in de kloostertoren", aangrijpend beschreven uit de drang van zijn dankbaar gemoed, dat de herinnering aan de worsteling levendig bewaard had. Hij stelt de
ontdekking dan in 1518/19. Maar feitelijk vinden we haar
reeds beschreven, en met blijkbare vreugde, in het Psalmencommentaar van 1514, en dan op zulk een wijze, dat men vermoeden mag, dat de idee voor Luther niet gloednieuw was. Uit
een schrij ven van 1518 aan zijn klooster-overste Staupitz kan
men opmaken, dat de ontdekking reeds, op andere grond, gebeurde, eer hij het professoraat in de Schriftuur aanvaardde.
De ontdekking had tot inhoud, dat in Rom. I. 17 het woord :
„Gerechtigheid Gods" niet verstaan moet worden van de gerechtigheid, waardoor God de zondaar straft, maar van de gerechtigheid, waarmee God de zondaar rechtvaardig maakt. Dat
is de inhoud van het Evangelie, en zo hebben de exegeten voor
Luther het verstaan. Maar Luther ontdekte die waarheid voor
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zich. En dat niet alleen. Want dat alleen zou weinig betekenis
gehad hebben behalve voor hem, en dat alleen was puur katholiek. Maar Luther verstond de voor hem nieuwe betekenis niet
zoals de middeleeuwse exegeten vanuit een katholieke mentaliteit, maar in zijn opvatting omsloot die nieuwe betekenis de
vernietiging van de eigen kracht van de menselijke wil, en het
constateren van het feit, dat de mens louter zonde is. Zo maakte
zijn ontdekking van de oude zin van het oude Bijbelwoord Luther tot de ketterse hervormer.
Met deze leer, die Luther worstelend gevonden had, begon
hij zijn strijd tegen de Kerk.
Luther werd 1483 geboren te Eisleben in
Jeugd.
Saksen. Daar bleef hij tot zijn veertiende
jaar in het huis zijner ouders, arme lieden, die later tot een
zekere welstand kwamen, maar die oak in hun armoede zich
aan hun kinderen hartelijk lieten gelegen zijn. De eigenaardige
strengheid, die de paedagogie van die tijd vertoont, heeft de
knaap natuurlijk evenals zijn tijdgenoten zowel te huis als op
school ondervonden. Veertien jaar oud ging Luther naar Maagdenburg, waar hij bij de Broeders van het Gemene Leven onderdak vond, dan naar Eisenach, en op zijn achttiende jaar vinden
we hem aan de universiteit van Erfurt. Daar studeerde hij
wijsbegeerte, maar gaf de lezing van de klassieken intussen niet
op ! Hij moet ijverig gewerkt hebben, want in de kortst mogelijke tijd behaalde hij de academische graden. Het besluit is
wel gewettigd, dat hij zich dus niet schuldig zal gemaakt hebben aan de excessen, die de studenten-maatschappij te Erfurt
ontsierden.
Toen in 1505 Luther een bezoek gebracht had aan zijn ouders,
werd hij op de terugweg naar Erfurt door een onweer overvallen. Reeds was zijn gemoedsrust geschokt door de tragische
dood van een vriend, die omkwam in een tweegevecht, en toen
nu vlak bij hem de bliksem insloeg, deed hij de gelofte: „Sinte
Anna sta mij bij, dan zal ik monnik worden". I nderdaad trad
Luther nog in hetzelfde jaar in het klooster der Augustijnen te
Erfurt. Hij maakte zijn noviciaat, voelde zich in het klooster
gelukkig, legde zijn geloften af, en werd in het voorjaar van
1507 priester gewijd.
Na zijn priesterwijding voltooide Luther zijn
Reis naar Rome.
studien te Wittenberg, en trad aldaar en te
Erfurt als theologie-professor op, tot hij einde 1510 zijn rein
naar Rome maakte. De aanleiding daartoe was de strijd in de
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Orde der Augustijner-Eremieten. Ook in deze Orde werkte de
geest van de „moderne devotie", zodat in 1493 enige kloosters
in Saksen een congregatie hadden gesticht met het doel, om,
binnen het verband van de Orde, terug te keren tot de oorspronkelij ke gestrengheid. In i5o6 had die Congregatie, zoals dat
ook bij de Dominicanen en Franciscanen het geval was, een
apart bestuur gekregen. Joannes Staupitz werd toen n.l. aangesteld tot vicaris van de generaal der Orde voor deze Congregatie, waardoor de laatste feitelijk onafhankelijk werd. Maar
in I 507 verordende de Paus, dat alle Saksische kloosters van de
Orde met deze Congregatie verenigd moesten worden, hetgeen
bij de reeds aangesloten kloosters niet ten onrechte de vrees
wekte, dat er zo van de strenge observantie weinig zou overblij ven. Zij besloten een poging te wagen, om de verordening
ongedaan te maken, en stuurden Luther naar Rome, om de belangen der observante kloosters te bepleiten.
Die Rome-refs heeft Luther geen goed gedaan.
Invloed van deze refs.
Wel bracht hij zijn geloof ongerept terug,
maar hij nam ergernis aan het losse leven van zovelen in het
Rome der Renaissance, vooral aan het vrijere leven van zijn
ordesgenoten in Rome. „Uien heb ik erheen gebracht", zegt hij,
„en met knoflook kwam ik terug". Wanneer hij dan ook begin
I 5 I I in Erfurt is teruggekeerd, maakt hij zich weldra los van
de strengere partij, wier woordvoerder hij in Rome geweest
was ; hij gaat over naar het klooster te Wittenberg. Daar behaalt hij de doctorsgraad in de theologie, en treedt nu voorgoed
op als professor, en tevens als predikant.
Terwiji de vroegere werken van Luther volkomen orthodox zijn, is er in zijn lessen en
predikaties te Wittenberg veel, dat als een
voorspel beschouwd kan worden op zijn toekomstige optreden.
De voornaamste van zijn werken in deze tijd zijn de commentaren op de Psalmen en op de Romeinenbrief. I n het eerste
keert hij zich tegen de strenge kloosterpraktijk, die hij verlaten
had, zelfs reeds tegen de kloosterlingen in het algemeen, omdat
zij volgens zijn inzicht te veel op eigen werken vertrouwen; ook
tegen de Paus en de bisschoppen ; en intussen laakte hij in zijn
preken op scherpe toon de misbruiken bij de geestelijkheid, en
de overdrijving, die gevonden werd in de verering der heiligen
en in de kerkelijke feestviering. Veel erger maakte hij het in
zijn verklaring van de Romeinenbrief.
Professor en
Predikant.
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Hoe stond het intussen met Luthers persoonlijk leven ? Hij was, zoals boven werd medeleven.
gedeeld, na zijn Rome-refs overgegaan tot de
partij, die zich bij de beslissing van de bul van 1507 neerlegde,
en hij werd aangesteld tot districts-vicaris, waardoor hij over
elf kloosters kwam te staan. Dit pleit zeker voor de achting, die
hij als kloosterling bij zijn medebroeders genoot. Hij toonde
zich onder verschillende opzichten een goed overste. Zeer tot
zijn lof strekt, dat hij in 1516 tij dens een pest-epidemie te Wittenberg weigerde zijn post te verlaten.
Maar daartegenover staat, dat hij bij zijn opAchteruitgang van
gaan in uiterlijke bezigheden zijn eerste plicht
z'n geestelijk leven.
als kloosterling en priester, het gebed, te zeer
verwaarloosde. Zelf getuigt hij, bij zijn drukke bezigheden zelden tijd te hebben, om zijn brevier te bidden of de H. M is te
lezen; hij spreekt over de kloostergeloften en de kloosterlijke
verplichtingen op minachtende wijze : liefst zou hij in betrekking daartoe, en met name wat coelibaat, tonsuur, kloosterkleed,
brevier betreft, aan ieder de vrijheid laten. Maar dan zien we
hem weer in eens de verzuimde getijden van een hele week op
een dag inhalen, totdat hij als verdoofd en verlamd neerzat.
Die onevenwichtigheid van zijn zieleleven openbaarde zich ook
in zijn zelfverheffing en eigenwijsheid, waardoor hij zich
boven alien plaatste, en in zijn hevig opbruisende toorn.
Reeds voor 1517 had Luther voor zijn leerEerste aanhangers.
stellingen, zijn nieuwe theologie, een aantal
aanhangers gewonnen, vooreerst onder zijn jongere ordesgenoten, maar ook buiten die kring. Zo Andreas Karlstadt, en
andere collega's te Wittenberg, alsmede een aantal humanisten.
Ook waren er, die zich reeds tegen zijn leerstellingen verzetten,
zodat Luther een bekende persoonlijkheid was, toen in 1517 de
crisis kwam.
Te Rome had men sinds enige jaren de oude
Aflaatstrijd.
kerk van St. Pieter, die dateerde uit de vierde
_eeuw en die volgens berichten van tijdgenoten bedenkelijk
bouwvallig begon te warden, voor een groot deel afgebroken,
ten einde plaats te maken voor een nieuwe bouw, die het graf
van de Apostelvorst waardiger zou overhuiven. Natuurlijk waren voor dat bouwwerk reusachtige sommen nodig, en het lag
voor de hand, dat de opbrengst daarvan verwacht werd van de
gelovigen der hele wereld. Om nu de milddadigheid te prikkelen, verleende Leo X een grote aflaat aan alien, die hun aalLuthers persoonlijk
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moes voor de bouw der kerk zouden bijdragen. Dat was niets
ongewoons. De pausen hadden sinds de veertiende eeuw de totstand-koming van allerlei werken van publiek belang door het
geven van aflaten aangemoedigd, en dat met zó veel succes, dat
de beste kenner van de middeleeuwse aflaat, Dr. H. Paulus,
een werk kon schrijven met de titel : „Der Ablass als Kulturfaktor". Zo'n aflaat werd dan veelal door pauselijke commissarissen gepredikt, die de mensen aanspoorden tot boetvaardigheid over hun zonden, en hun tegenover het goede werk van het
geven van een aalmoes, waarvan het bedrag overeenkwam met
hun draagkracht, een aflaatbrief ter hand stelden. Zo werkte
de middeleeuwse aflaatprediking dikwijls als een moderne
missie.
Maar wat behelsde de aflaatbrief ? De naam
Aflaatbrieven.
ee de inhoud slechts gedeeltelijk weer.
gft
Want gewoonlijk behelsde zo'n brief meer dan het verlenen
van een aflaat. Er werd nl. vooreerst in gegeven de bevoegdheid, om zich een biechtvader te kiezen, een niet te versmaden
voorrecht in een tijd, toen men in de gewone regel biechten
moest bij zijn eigen pastoor. Wanneer men dan bij zo'n biechtvader naar eigen keuze zijn zonden in de vereiste gesteltenis
gebiecht had, kreeg de biechtvader de bevoegdheid, om die
biechteling eenmaal in diens leven en bovendien in het stervensuur een voile aflaat te verlenen natuurlijk slechts in zoverre
de gesteltenis van de boeteling een voile aflaat mogelijk maakte.
I n vele aflaatbrieven werden dan tevens nog verzachtingen verleend in betrekking tot de onthoudingswet, die in die dagen
veel strenger was dan thans. Zo is, wat „aflaatbrief" genoemd
wordt, een samenvoeging van „biechtbrief", aflaatbrief" en
„boterbrief".
De afkondiging van de aflaat ten behoeve van
Afkondiging aflaat
de
bouw der St. Pieterskerk was voor de hisdoor Tetzel.
dommen Mainz, Maagdenburg en Halberstadt
opgedragen aan de aartsbisschop, die deze drie diocesen bestuurde, Albrecht van Brandenburg. Deze had in Rome voor
de dispensaties, die hij had weten te krij gen voor het tegelijkbezitten van deze diocesen, zware sommen moeten betalen, en nu
werd overeengekomen, dat hij als tegemoetkoming de helft der
aflaat-gelden zou ontvangen zeker geen stichtende overeenkomst, al kan ze ook van simonie worden vrij gepleit. Op zijn
beurt zond nu Albrecht aflaatpredikers uit, onder wie ook
Joannes Tetzel, een Dominicaan, die met veel ijver zijn ambt
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waarnam, maar zich niet vrijhield van enige overdrijving in de
leer van de aflaat. Terwij 1 de persoon van Tetzel vroeger veel
gelasterd, maar nu volkomen gerehabiliteerd is, beging hij de
fout, om wat toen door verschillende theologen als mening werd
voorgestaan, voor te stellen als de leer der Kerk. Hij verkondigde nl., dat een aflaat, die toepasselijk is op de gelovige zielen,
op een bepaalde ziel onfeilbaar en terstond wordt toegepast, en
dat voor een aflaat voor de gelovige zielen berouw en boete van
de levende niet nodig is, maar het geven van een aalmoes voldoende. Terwijl toch de kerkleer is, dat op de gelovige zielen de
aflaat alleen kan worden toegepast bij wijze van voorspraak.
Zo kwam men ertoe het spotdichtje te maken, dat deze overdreven leer van Tetzel uitdrukt :
So bald das Geld im Kasten klingt,
Die Seele aus dem Fegfeuer springt.
Of Luther nu bekend geweest is met de afspraak tussen het
Romeinse hof en Albrecht van Brandenburg, staat niet vast;
zeker is, dat hij uit het optreden van Tetzel als aflaatprediker
aanleiding nam in vijf en negentig stellingen
Luthers 95
zijn gedachten over de aflaat neer te leggen.
stellingen.
Hij sloe zoals boven vermeld, die stellingen
aan de slotkerk te Wittenberg, en weldra waren zij het onderwerp van alle gesprekken. Luther had de voorzorgsmaatregel genomen, van zijn stellingen te sturen aan de aartsbisschop van
Mainz en aan de bisschop van Brandenburg met de betuiging,
dat zij niets bevatten tegen de katholieke leer en tegen het kerkelijk recht. Toch tast Luther in zijn stellingen zowel de grondslag van de aflaat, de schat der Kerk, als zijn wezen, het voor
God geldende kwijtschelden der tijdelijke straffen, en de macht
van de Paus om aflaten te verlenen, aan. Een breuk met de
Kerk wil hij blijkbaar nog niet. Naast veel aanhang onder de
humanisten en de Augustij nen vonden de stelB estrijdin g door
lingen terstond ook schriftelijke bestrij ding,
Tetzel, Prierias,
vooral van de Dominicanen-theologen Tetzel
Eck.
en Prierias en van de bekwame humanist en
theoloog Johannes Eck, professor te I ngolstadt. De aartsbisschop van Mainz stuurde naar Rome bericht aangaande de gebeurtenissen in Duitsland met het gevolg, dat Luther naar
Rome werd ontboden. Evenwel bewerkte de invloed van de
Saksische keurvorst Frederik de Wijze, dat de zaak van Luther
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in Duitsland zou behandeld worden, en zo zien we hem in October 1518 te Augsburg verschij nen voor de
Luther te Augsburg.
Kardinaal-legaat Cajetanus. Op de eis van de
kardinaal, die hem met grote welwillendheid behandelde en
vroeg om de herroeping der stellingen over de schat der Kerk
en de werking der Sacramenten, die alleen aan het geloof van
wie ze ontvangt, hun kracht zouden ontlenen, ging Luther niet
in. Hij appelleerde „van de slecht ingelichte
Hij appelleert op de
paus
op de beter in te lichten paus", schreef
paus.
een brief van verontschuldiging aan de kardinaal, en verliet Augsburg in het geheim. Luther vond ook verder steun bij zijn keurvorst, en stelde zich tegenover de verwachte veroordeling uit Rome bij voorbaat in veiligheid door
van een eventueel vonnis te appelleren op een algemeen concilie,
dat immers volgens de conciliaire theorie, die
daarna op een alg.
nog lang niet opgegeven was, boven de Paus
Concilie.
staat. I nderdaad liet die veroordeling niet
lang op zich wachten, al was ze dan ook geDecreet van Leo X.
kleed in de meest mogelijk gematigde vorm :
9 November 1518 verscheen een doctrinair decreet, waarin de
nuttigheid van de aflaat voor levenden en doden geleerd werd ;
de bestrijders ervan werden met de ban belegd, maar de naam
van Luther werd niet genoemd. Tegelijkertijd werd een Saksisch edelman, Karel von Militz, als pauselijk gezant naar de
keurvorst gezonden, om diens gezindheid ten opzichte van
Luther te onderzoeken, en zo mogelijk zijn uitlevering te bewerken. Maar die gezant kon door zijn onbekwaamheid en door
de omstandigheid, dat de keurvorst na de dood van keizer
Maximiliaan (12 Januari 1519) in het Noorden van het Rij k
de keizerlijke macht uitoefende, noch bij hem noch bij Luther
iets bereiken, en Luther voelde zich veiliger dan ooit.
I n Juli 1519 had een groot twistgesprek plaats
Twistgesprek
in het hertogelijk slot te Leipzig. Karlstadt
te Leipzig.
en Luther disputeerden tegen Eck. Het resultaat' was, dat Eck Luther dwong, om tot een vormelijke verklaring te komen aangaande het kerkelijke leergezag. Luther
moest consequent komen tot de verwerping ervan, maar
vormelijke verklaring, die hij nu dienaangaande gaf, deed hem
menige sympathie verspelen en maakte met name hertog George
van Saksen tot zijn tegenstander.
Zijn leersysteem was na het twistgesprek te
Samenvatting van
zijn leersysteem.
Leipzig in zijn voornaamste punten afgerond
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en uitgesproken : de Bijbel is het enige leergezag, de rechtvaardigmaking is louter uiterlijk, en men heeft geloofszekerheid
over zijn persoonlijke rechtvaardigheid.
De invloed van Luther werd sinds 152o hoe
Luthers
langer
hoe groter : wat in Duitsland tegen
medehelpers.
Rome ingenomen was, begon zich rond hem
te scharen, en hij prikkelde die afkeer door de H. Stoel te gaan
voorstellen als de zetel van de antichrist; de Hussieten in Bohemen stelden zich met Luther in verbinding ; zijn keurvorst,
Frederik van Saksen, bleef hem beschermen, de tegenwerking
van de zij de der bisschoppen was slechts slap, en de nieuw-gekozen keizer Karel V vertoefde in Spanje. Maar ook de revolutionnaire ridderschap steunde hem : Silvester von Schaumberg
en Franz von Sickingen boden hem hun hulp en die van hun
gezellen aan. Zo had Luther zelfs de onbeschaamdheid, om in
October 152o aan de pauselijke gezant Von Miltiz te overhandigen een brief aan de paus, die vol was van belediging ten opzichte van de Romeinse Curie en van betuiging van medelij den
met de paus zelf. Von Miltiz beging de onhandigheid van de
brief aan te nemen. I n duizenden exemplaren werden over Duitsland een drietal werkjes, die Luther in deze tijd schreef, en
waarin hij, gedeeltelijk weer in aansluiting bij Ockham, te velde
trok tegen de hierarchie, die hij ontkende, tegen de Sacramenten, waarvan hij alleen Doopsel, Boete en Avondmaal laat bestaan, en tegen de leer over de goede werken, waartegenover hij
zijn leer over de louter-uiterlijke rechtvaardigmaking plaatst.
En dat alles in de forse en heftige taal, waarover hij beschikte,
en afgewisseld door innig-vrome beschouwingen. Mensen zonder theologische ontwikkeling werden gemakkelijk meegesleept
door de moedige berisper van schreeuwende misstanden, die zij
zelf reeds lang betreurden. Zo werd het mogelijk, dat mensen
als Willibald Pirkheimer, die in hun hart de Kerk zo trouw
waren, als maar wenselijk is, zich een tijdlang doen kennen als

vurige bewonderaars van Luther.
Dr. Eck was begin 152o naar Rome gegaan,
Proces te Rome.

om daar inlichtingen te even over de gebeurtenissen in Duitsland, en de veroordeling van Luther te
bewerken. Het proces werd langzaam gevoerd, en eerst 15 Juni
152o verscheen de bul „Exsurge Domine",
De bul „Exsurge
van
paus Leo X, waarin een en veertig stelDoming".
lingen van Luther veroordeeld werden. Die
stellingen hadden betrekking op de werking der Sac ramenten,
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de erfzonde, de aflaat, de excommunicatie, het primaat, de vrije
wil, het vagevuur. Verder beval de bul, dat de geschriften van
Luther moesten verbrand worden, en dat hijzelf zou geexcommuniceerd zijn, indien hij niet binnen zestig dagen zijn
dwalingen herriep. Met de afkondiging van de bul werd belast
de pauselijke legaten Aleander en Caracciolo alsmede Dr. Eck.
I n de opdracht aan deze laatste zag ook menig goedgezinde een
minachting van de Duitse bisschoppen, die geheel buiten de
zaak gehouden werden, en een bevrediging van de persoonlijke
wraakzucht van Dr. Eck. Hierdoor werd de
Afkondiging en
afkondiging van de bul, die toch al zeer moeiuitvoering der
lijk was, nog meer belemmerd. Want op verbu1.
schillendeplaatsen werd de bul bespot, op andere liet men de afkondiging eenvoudig achterwege. De keurvorst van Saksen wenste neutraal te blijven. Ulrich van Hiitten
stuurde de bul met een satyriek commentaar naar Rome terug.
Luther zelf begon met de bul „Duits maakwerk" te noemen,
onder heftige smaadredenen op de paus, die hij een verstokte
en verdoemde ketter en apostaat, een vij and en onderdrukker
der H. Schrift, verrader, lasteraar en versmader der Christelijke Kerk noemde, appelleerde hij op een algemeen concilie.
I n de geschriften uit deze tijd formuleert Luther ook zijn belangrijk beginsel van het vrije onderzoek. Praktisch loste hij
de vraag naar de bindende kracht van de pauselijke veroordeling op, door I o December 15 20 onder de jubel van zijn aanhang onder de studenten voor de Elsterpoort van Wittenberg
een aantal geschriften van canonisten en scholastiken en met
die ook de pauselijke bul te verbranden. 3 Januari verklaarde
Leo X, dat Luther, die in zijn dwaling volhardde, feitelijk in
de ban was, en dat hij viel onder de wereldlijke straffen, die
van oudsher tegen de ketters bepaald waren. Met schrik moest
Luther tegemoet zien de Rijksdag, die binnenkort te Worms
zou gehouden worden.
Op 27 Januari '521 was te Worms de RijksLuther te Worms.
dag rondom de jonge keizer Karel V vergaderd. De keizer was de katholieke kerk van harte toegedaan,
hij had de verbranding van Luthers geschriften toegestaan,
maar, toen de pauselijke legaten hem een edict tegen de ketter
vroegen, hen naar de Rijksdag verwezen. Van de vorsten waren
toenmaals de meeste geestelijke vorsten en Joachim I van Brandenburg voor een streng optreden ; anderen waren bevreesd om
de bijval, die Luther bij de adel, een deel van de geestelij ken
32 5

en de humanisten gevonden had; alleen Frederik van Saksen
en de paltsgraaf Lodewijk begunstigden hem.
De pauselijke gezant Aleander wist op de Rijksdag de vorsten te overtuigen van het gewicht der zaak, en men scheen geneigd, om Luther onverhoord te veroordelen wat na het
vonnis van het hoogste kerkelijk gezag redelijk zou geweest
zijn toen Frederik van Saksen opperde, dat het twijfelachtig
was, of wel alle boeken, die op Luthers naam gepubliceerd
waren, inderdaad van hem kwamen : men moest hem daarnaar
ondervragen. Daarom ontbood de keizer hem onder vrijgeleide
naar Worms. Ofschoon vele vrienden het hem afrieden, had
Luther de moed, om naar Worms te gaan : hij zou daar gelegenheid hebben, om voor vorsten en adel, onder welke hij vele
vrienden telde, zijn leer te belijden, zijn aanzien en zijn aanhang te vermeerderen; daarenboven kon hij rekenen op de,
desnoods gewelddadige, steun van Franz von Sickingen en
Silvester von Schaumburg.
De tocht van Luther naar Worms onder gewapend geleide
had iets van een triomftocht : overal liep het yolk uit, om hem
te zien, hetzij uit bewondering hetzij uit nieuwsgierigheid. 17
April verscheen hij voor de Rijksdag, hij erkende de voorgelegde geschriften als de zijne, en verklaarde de volgende dag,
dat hij niets herriep, en de autoriteit van pausen en concilien
niet kon erkennen. Het verhaal laat Luther zijn rede besluiten
met deze woorden : „Hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe
mij. Amen". De woorden „Hier sta ik, ik kan niet anders" zijn
legendarisch. De in het Duits gesproken woorden, waarmede
hij zijn rede sloot : „God helpe mij. Amen." waren het gewone
slot van zijn preken. Op Karel V had hij een zeer ongunstige
indruk gemaakt : „Deze mens zou van mij nooit een ketter kunnen maken", zeide hij ; hij hief de zitting op, en de 25 April
gebood hij Luther Worms te verlaten, het vrijgeleide zou nog
drie weken gelden. De 25 Mei werd tegen Luther de rijksban
uitgesproken en werd verklaard, dat hij een hardnekkig ketter
was, ieder moest trachten, hem aan de keizer uit te leveren, niemand hem begunstigen op straffe van de rijksban, zijn boeken
moesten verbrand worden. Maar behalve in de eigen landen van
Karel V en in enkele geestelijke gebieden werd het edict heel
slecht uitgevoerd.
I ntussen zat Luther veilig op de Wartburg.
Luther op de
Hij
had Worms verlaten onder geleide van
W art burg.
een aantal ridders van zijn party en een kei3 26

zerlijk escorte, en was van te voren door zijn keurvorst gewaarschuwd, dat hij onderweg zou opgelicht worden, en gevoerd
naar een plaats, die ook aan de keurvorst niet bekend was. Deze
laatste voorzorg moest aan Frederik gelegenheid geven, om op
de Rijksdag met een gerust geweten te zweren, dat Luthers
verblij fplaats hem onbekend was. I nderdaad stuurde Luther na
twee dagen het keizerlij k geleide weg, hij werd in schij n overvallen en gebracht naar de Wartburg, waar hij onder de naam
van jonker George tien maanden verbleef onder uitstekende
verpleging.
In de rust van de Wartburg na het woelige leven van de
laatste jaren maakte Luther een geweldige crisis door. Hij komt
tot het bewustzijn van zijn ware toestand : een gebannene door
Kerk en Rijk, in tegenspraak met de opvattingen van zoveel
eeuwen ! I n zijn overspannen toestand meent hij, dat de duivel
hem voortdurend vervolgt, en is hij ten prooi aan hevige vleselijke bekoringen. „Eindelijk", zegt hij, „sterkte mij Christus
door woorden van Hem, die veilig zijn en trouw". Moeten we
niet eerder zeggen, dat hij de stem der genade, die tot terugkeer maande, tot zwijgen had gebracht? Hij stond voor het
dilemna : of zich onderwerpen, of tegenover de Kerk zich beroepen op goddelijke zending. Hij koos het laatste, en tegen het
eind van het verblijf op zijn „Patmos" schreef hij aan zijn
keurvorst, dat hij zijn Evangelie uit de hemel gekregen had.
De tijd op de Wartburg bracht Luther
Zijn geschriften.
overigens niet werkloos door. De eerste vrucht
van zijn arbeid verscheen nog in I 521 : „Over de kloostergeloften", waarvan hij de geldigheid ontkent. Het boekje was voor
talloze wankelende en nalatige kloosterlingen de steen des
aanstoots : het begon de kloosters ten gunste van de nieuwe leer
te ontvolken. Het volgend jaar schreef hij „Over het misbruik
der Mis", waarvan hij het offerkarakter ontkent, ofschoon hij
aan de tegenwoordigheid van Christus in het H. Sacrament
trouw vasthoudt. Van groter belang nog is, dat Luther op de
Wartburg begon aan zijn Bijbelvertaling.
Bijbelvertaling.
Deze is een meesterstuk geworden van vertaalwerk, een evenement in de geschiedenis van de Duitse taal.
Maar Luther heeft zich niet toegelegd op letterlijk vertalen, hij
gaf Gods woord weer, zoals kij het verstond en in een taal, die
ieder leon verstaan. Het laatste is een verdienste, maar het eerste
maakt, dat we in de Bijbelvertaling dikwijls niet zo zeer hebben
het Woord • Gods als Luthers opvatting van het W oord Gods.

327

Aanleiding van Luther om de Wartburg te verlaten en naar
Wittenberg terug te keren, waren de ongeregeldheden, die zich
in deze stad voordeden. Daar hadden n.l. einde 1521 de Augustij nen hun klooster verlaten, het Misoffer afgeschaft, verschillende priesters waren getrouwd, ook beeldenstormerij was reeds
voorgekomen, en in kerken, waar de geesteBestrijding der
lijken op de reformatie niet gesteld waren,
wederdopers.
was zij met geweld doorgevoerd. Veel erger
was het geworden, toen de Wederdopers uit Zwickau erbij
kwamen.
Te Zwickau in Zuid-Saksen had zich een lakenwever, Nicolaus Storch, opgeworpen als profeet, en twaalf apostelen alsmede zeventig leerlingen om zich verzameld, terwijl Thomas
Miinzer weldra een grote steun werd van de partij. Deze mensen
waren in hun godsdienstig leven ten slotte niet voldaan door
de louter-uiterlijke rechtvaardigmaking ; ze zochten meer innerlij ke aanraking met Christus, en, daar ze de Kerkleer nu eenmaal verworpen hadden, meenden ze die te vonden in een vals
mysticisme, in openbaringen en visioenen. Uitgaande van Luthers leer over de rechtvaardigmaking door het geloof alleen,
verklaarden zij de kinderdoop voor onnut ; ze predikten een
vrije republiek van Christus zonder geestelijke of wereldlijke
overheid en met gemeenschappelijk bezit. Toen zij in 1521 uit
Zwickau verdreven werden, kwamen ze naar Wittenberg, en
vonden daar voile instemming bij Karlstadt en verschillende
der oud-Augustijnen. Wetenschap verfoeiden zij, en men zag
Karlstadt de werkplaatsen der handwerkslieden aflopen, om
van hen, die door studie nog niet onbekwaam daartoe geworden
waren, de echte verklaring van Gods Woord te horen. Melanchton was radeloos, de Universiteit verliep, hertog George trachtte
ingrijpen van het rijksbestuur te bewerken.
In deze nood kwam Luther te hulp. Hij verliet (naar hij
zeide, op Goddelijk bevel) de Wartburg, kwam 6 Maart te
Wittenberg aan, om het „door de duivel uitgestrooide slechte
zaad" te bestrijden. Hij preekte een week lang, herstelde verschillene oude praktij ken, maar liet andere, zoals ze „hervormd"
waren : hij wilde in langzaam tempo voortschrijden. Een autoriteit naast zich wilde hij niet dulden : Karlstadt en Miinzer werden verbannen, maar de wederdopersbeweging bleef als bijzondere vorm van Protestantisme bestaan.
Terwijl de keurvorst van Saksen zijn macht ter beschikking
van Luther stelde, werkten andere vorsten de beweging tegen.
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Evenwel werd van katholieke zij de niet dezelfde kracht ontplooid als van protestantse. In geschrift werd
Luther bestreden
Luther bestreden door Hendrik VIII van
door Hendrik
n eland die om zijn verdediging van het
E
VIII.
zevental der Sacramenten met veel moeite van
de paus de titel kreeg van „Defensor fidei", en tegen wie Luther zich verdedigde in een geschrift, dat in grofheid alles
overtrof, wat hij tot dan toe geschreven had. Ook verschillende
humanisten keerden zich tegen de hervormer.
Van het grootste belang was, dat Erasmus,
door Erasmus.
die eerstgehoopt had in Luther te zullen
vinden een medestrijder voor de „bonae litterae", tegen hem
schreef. Een grote invloed op Erasmus' omkeer hadden uitgeoefend de slechte berichten, die hij hoorde aangaande de afgevallen priesters en kloosterlingen : Luther had zijn strijd
tegen kuisheid en coelibaat voortgezet, en onvermijdelijk daardoor tot zijn partij getrokken heel wat slechte elementen.
In 1524 verscheen van Erasmus een verhandeling over de
vrijheid van de wil. De keuze van het onderwerp, dat ook het
meest aansloot bij zijn humanistische opvattingen, pleit voor de
scherpzinnigheid van de schrijver, want ofschoon sommigen menen, dat Erasmus clairom deze stof gekozen had, omdat hij bij
de behandeling ervan zich kon bepalen bij argumenten uit de
rede en de H. Schrift genomen, zonder de kerkelijke autoriteit
erbij te halen, — Luther zelf zag het anders in, als hij bekent
in zijn antwoordschrift, dat Erasmus de kern van zijn leer had
aangetast. Want de geloofszekerheid van de rechtvaardigmaking is alleen bestaanbaar bij onvrijheid van de wil, zoals de
onzekerheid van het heil in de orthodoxe leer komt niet van de
kant van God, maar van de kant van de vrije mens. Luther
trekt in zijn antwoordschrijven dan ook zonder schroom de
consequenties van zijn leer : God heeft een aantal mensen voorbeschikt voor de hel, en God is aansprakelijk voor het zedelijke
kwaad, dat de mensen doen.
Met Erasmus keerden zich de meeste humanisten van Luther
of ; toch wies zijn aanhang met de dag. We mogen niet anders
dan veronderstellen, dat er ook onder de eerste aanhangers van
Luther velen geweest zijn, die, verblind door de misbruiken
welke in de Kerk zozeer in het oog sprongen, in volle oprechtheid meenden, dat het mysticisme van Luther hen in meer
innige vereniging zou brengen met Christus, dan zij feitelijk
in de Kerk gevonden hadden ; — dat neemt niet weg, dat er in
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de nieuwe leer en haar gevolgtrekkingen maar al te veel was,
dat om minder edele motieven aanhangers
Nieuwe aanhangers.
lokte monniken en priesters werden getrokken door het vooruitzicht op een huwelijk, vorsten en adel door
het kerkegoed, de rijksteden door de vrijdom van het gezag van
bisschoppen en kloosters, het yolk door de „nieuwe christelijke
vrij heid", die vrijdom beloofden van alle lasten, tienden en
tollen, door het vleiende van de leer over de nutteloosheid der
goede werken en ieders privaat gezag in geloofszaken.
In '522 werd een Rijksdag gehouden te NeuRijksdag te
renberg, waarop ook tegenwoordig was de
Neurenberg.
legaat van paus Adriaan VI, Chieregati. De
Nederlandse paus was bezield met de beste bedoelingen en een
klaar doorzicht in de algemene noden der Kerk. Hij begreep,
dat de hervorming aan het pauselijk hof moest beginnen, en
spande al zijn krachten in voor zijn, helaas mislukte, pogingen
in die richting. Op de Rijksdag te Neurenberg verklaarde
Chieregati namens de paus, „dat bij deze heilige Stoel sinds
enige jaren vele afschuwelijke dingen gebeurd zijn, misbruik
in geestelijke zaken, overtreding van geboden, dat alles ten
slechte verkeerd was. Het is dan ook inderdaad niet te verwonderen, dat de ziekte van het Hoofd op de leden is overgegaan, van de pausen op de andere praelaten. Wij alien zijn van
de rechte weg afgeweken, wij alien moeten daarom God alleen
de eer geven en ons voor Hem vernederen. Voor zoveel het dan
ons aangaat, zullen wij alien met ijver ernaar streven, dat eerst
het Romeinse hof, waarvan misschien al dit kwaad is uitgegaan,
hervormd worde; dan zal, zoals van hier de ziekte gekomen is,
van hier uit ook het herstel der gezondheid beginnen. Wij achten ons te meer tot ernstige maatregelen verplicht, omdat de
hele wereld naar een hervorming van dit hof verlangt. Wij
hebben nooit gestreefd naar de pauselijke waardigheid, en we
hebben het opperste Herdersambt alleen daarom aangenomen,
om aan de H. Kerk, de Bruid Gods, haar vroegere schoonheid
terug te geven, om aan de verdrukten hulp te bieden, geleerde
en deugdzame mannen naar voren te brengen, en alles te doen,
wat een goed Opperherder en echt opvolger van St. Petrus behoort te doen". De Paus belooft verder, dat hij aan redelijke
grieven zal tegemoet komen, dat er bij het bezetten der kerkambten zal uitgezien worden, of er geschikte Duitsers te vinden
zijn ; maar verlangt van de Rijksdag, dat hij maatregelen zal
nemen, om het nieuwe geloof in zijn voortgang te stuiten, met
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name, dat het edict van Worms zal ten uitvoer gebracht worden.
Maar deze edelmoedige taal van de paus, die toch had mogen
rekenen op het vertrouwen en de hulp van de Duitse natie,
mocht niet baten. Van de uitvoering van het edict van Worms
en andere maatregelen kwam niets : de keizer was te veel in
beslag genomen door zijn bestuurszaken elders en zijn oorlogen
met Frans I van Frankrij k ; aan het hoofd van de onmachtige
rijksregering stond zijn broer Ferdinand, achttien jaar oud en
in Spanje opgevoed ; de vorsten, vooral Frederik van Saksen en
paltsgraaf Lodewijk, deden, wat zij wilden. De godsdienstige
verwarring in Duitsland groeide met de dag, en voegde zich bij
de economische en maatschappelijke misstanden, om de atmosfeer te maken, waarin in 1524 de vreselijke revolutie uitbarstte,
die bekend staat onder de naam van Boerenoorlog (1524-1525).
De Boerenoorlog vond zijn oorzaak in de misDe boerenkrijg.
standen, die vroeger beschreven zijn, maar
zijn algemeenheid en uiterste verschrikkelijkheid had hij te
danken aan de vermenging met de godsdienstige beweging.
Nadat de boeren in verbinding met het stadse en adellijke proletariaat bijna een jaar lang geroofd en gebrand en gemoord
hadden, werden ze 15 Mei 1525 bij Frankenhausen verpletterend geslagen. Volgens schatting vielen 50.000 boeren als
slachtoffers.
Luther had zich in deze strijd zeer twijfelachtig gedragen :
terwijl hij feitelijk eerst de revolutie had aangemoedigd, schaart
hij zich ten slotte aan de andere zij de. Een gevolg van de
boerenkrijg was, dat de absolutistische macht der vorsten steeg
ook op kerkelijk gebied. De toestand der boeren werd ongunstiger. Luther, die meer conservatief geworden was, verloor zijn
populariteit bij het gewone yolk, en zocht meer aansluiting bij
de vorsten. Kort daarop, 13 Juni i525, trouwLuthers huwelijk.
de hij met Catharina von Bora. Deze was eerst
kloosterzuster geweest in het Cistercienserklooster bij Grimma.
Verschillende nonnen waren zonder roeping in dat klooster ingetreden of waren althans door voortdurende lauwheid in het
vervullen harer kloosterplichten zó ver gekomen, dat het kloosterleven haar walgde. Zij wisten zich met Luther in verbinding
te stellen, en deze zorgde voor haar ,,bevrijding". Op Paaszaterdag 1523 kwam een huifkar in het klooster, die ongemerkt
twaalf nonnen meenam ; dat was mogelijk, omdat de aanwezigheid van die wagen, die dikwijls levensmiddelen naar het klooster bracht, niemand opviel. De nonnen werden naar Wittenberg
331

gebracht, en vonden daar voorlopig onderdak in het Augustijnenklooster, waar Luther toen ook nog was ; vandaar kwamen
ze in particuliere huizen. De omgang tussen Luther en deze
vrouwen was zeer vrij, en bracht hem na verloop van tijd in opspraak met Catharina von Bora. De keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, stond echter tegenover de huwelijken tussen
priesters en nonnen vijandig, al liet hij ook niet tegen hen optreden ; vijf weken na zijn dood, toen zijn broer Johan de Standvastige de nieuwe richting meer openlijk begunstigde, had het
huwelijk plaats.
De tijding over het huwelijk van Luther werd door zijn
vrienden met gemengde gevoelens vernomen, maar zij leggen
zich neer bij het voldongen feit. Voor Erasmus was het een
voorwerp van spot, zijn uitlatingen komen hierop neer : gewoonlijk zijn het comedies, die met een huwelijk eindigen, hier
een tragedie. Meer ernstige katholieken tonen hun smartelijke
verontwaardiging over de diepe val.
Ongeveer tegelijkertijd, dat Luther in DuitsZwin gli
land met zijn nieuwe leer optrad, had Zwitserland zijn „hervormer" gekregen in Ulrich Zwingli, een
humanistisch-gevormd priester, die sinds 1519 plebaan was aan
de grootmunsterkerk te Zurich. Ofschoon zijn zedelijkheid in
slechte roep stond, maakte hij zich als prediker grote naam ; hij
trad heftig op tegen de misbruiken der hierarchie, tegen heiligenverering, priesterschap en geloften. Het afkondigen van
de aflaat van Leo X was ook voor hem aanleiding, om zich
tegen de aflaat te verzetten, ofschoon de Franciscaan Lichetto,
met de afkondiging belast, in zijn uitlatingen zeer correct was.
De raad van Zurich beschermde Zwingli, en sinds 1522 begon
deze voor goed zijn oppositie tegen het kerkelijk gezag. Hij
verzocht de bisschop van Constanz, om niets
Zijn optreden.
te doen tegen de prediking van het „zuivere
Evangelie", en om de priesters het huwelijk toe te staan. De vermaningen van deze bisschop en van pans Adriaan VI hadden
op Zwingli geen invloed ; Zwingli en de zijnen trouwden en
zuiverden, met medewerking van de raad, de kerken van altaren, beelden, orgels ; zij schaften alle ceremonien af, en weldra
werd de uitoefening van de katholieke godsdienst niet meer
geduld.
Nadat de andere steden van Duits-Zwitserland nog in 1524
pogingen hadden gedaan, om Zurich van het betreden pad terug
.
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te brengen, begon sindsdien de beweging ook daar veld te winnen. Onder de invloed van Johan Oekolampadius werd eerst
Basel bewerkt, dat in 1529 definitief „hervormd" werd, terwijl Bern reeds in 1528 tot de nieuwe leer was overgegaan.
Luzern bleef trouw aan het oude geloof.
De leer van Zwingli komt in hoofdtrekken
Zipt seer.
met die van Luther overeen, maar is meer
rationalistisch, in tegenstelling met Luthers
anti-intellectualisme. Het grote verschil beAvondmaal-leer.
treft de leer over het avondmaal.
I n de winter van 1520-1 521 ging een Utrechtenaar, Hinne
Rode, op reis naar Wittenberg. Hij had bij zich een brief van
Cornelis Hoen, advocaat bij het Hof van Holland, waarin deze
zijn gedachten over het H. Sacrament uiteenzet met het doel,
om er Luthers oordeel over te vernemen. Bij het lezen van een
werkje van Wessel Gansfort, die zelf over de transsubstantiatie
orthodox dacht, had Cornelis Hoen het denkbeeld gekregen,
dat in de woorden der instelling van het H. Sacrament bedoeld
zou zijn : „Dit betekent mijn Lichaam". Zelf te oud, om naar
Wittenberg te reizen, belastte hij zijn geestverwant Hinne Rode
met de taak, om het oordeel van de hervormer over deze vondst
te gaan vernemen. Rode trof Luther nog in Wittenberg voor
zijn vertrek naar de Rijksdag van Worms. Hij werd er met
sympathie ontvangen maar Hoens ontdekking vond geen genade bij Luther. Wel zette Hoen in zijn schrijven uiteen, dat
de loochening van de tegenwoordigheid van Christus in het
H. Sacrament de val der Kerk noodzakelijk moest veroorzaken,
en wel zag Luther dit zeer goed in, wanneer hij in 1524 zegt,
dat hij „damit dem Papstthumb hatte den grossten Puff konnen geben", maar nu en levenslang heeft Luther vastgehouden
aan de tegenwoordigheid van Christus, al nam hij ook in plaats
van de transsubstantiatie de impanatie aan. Want zeide hij
„Der Text ist zu gewaltig da and will sich mit Worten nit
lassen aus dem Sinn reissen." Rode keerde, wat dit deel van zijn
tending betreft, onverrichterzake naar Utrecht terug.
Toen Rode in 1522 uit zijn ambt van hoofd der Hieronymiaanse school te Utrecht ontzet was, en dat wel om zijn ketterij, ging hij opnieuw naar Duitsland, en kwam begin 1523
te Basel, waar hij kennis maakte met Oekolampadius, aan wie
hij de brief van Hoen toonde. Oekolampadius beschouwde de
inhoud als een openbaring, waarvan hij terstond mededeling
deed aan Zwingli te Zurich ; en deze nam de leer over. Het
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verschil in opvatting tussen de beide hervorr
en het leerpunt
te belangrijk,
mers was to
dan dat strijd erover kon uitblijven. Zo waren
de hervormden al na enige jaren verdeeld.
Die tweespalt kwam duidelijk aan de dag, toen Philips van
Hessen in i530 Lutheranen en Zwinglianen tot eenheid poogde
te brengen. Hij deed dat, omdat samenwerking gezocht werd
tussen de vorsten en steden in Noord-Duitsland, die de hervorming begunstigden, en de Zuid-Duitse steden.
I n de twintiger jaren was de hervorming
Uitbreiding der
geweldig vooruit gegaan. De reformatie in
Hervorming.
Duitsland is in hoofdzaak tot stand gekomen,
doordat de landsvorsten openlijk voor het Protestantisme partij
kozen, de landskerk reformeerden en de prediking van het
„zuivere" Evangelie bevalen. I n 1525 ging Albrecht van Brandenburg, de grootmeester van de Duitse Orde en als zodanig
heer van Pruisen, tot de nieuwe leer over. Hij hervormde
Pruisen en saeculariseerde zijn gebied. In hetzelfde jaar volgde
Philips van Hessen, die een der voornaamste bevorderaars van
de nieuwe leer werd. I n 1526 werd door Johan de Standvastige
keur-Saksen voorgoed hervormd, in 1528 Anspach, terwijl voor
en na de rijksteden Neurenberg, Frankfurt a. M., Ulm, Hall,
Straatsburg, Bremen, Maagdenburg, volgden. Toen daar nog
bij kwamen Brunswijk-Liineburg, Mecklenburg, Celle, Grubenhagen, Anhalt, Mansfeld, Hamburg, Danzig, Lubeck, vormde
de Lutherse macht een tamelijk compacte massa in Noord-Duitsland. Sinds 1526 waren de Lutherse vorsten verbonden, voor
ingeval men hen wilde beletten, om de nieuwe leer in te voeren.
Daartegenover hadden een aantal katholieke vorsten zich ook
verbonden, en de keizer gevraagd om afwending der dreigende
gevaren.
De invloed van de Lutheranenbond had zich
„Protestanten".
zeer sterk getoond op de rijksdagen te Spiers
in 1525 en 1529. Op de eerste was feitelijk het later geformuleerde princiep : „cuius regio illius et religio" „wie de staatsmacht heeft, beslist ook over de godsdienst" erkend, op de
tweede zetten de katholieken door, dat in de hervormde landen
de oude godsdienst ten minste moest geduld worden. Hiertegen
protesteerden de nieuwgezinden vandaar de naam „ProTweespalt tussen Luther en
Zwingli.

testanten"

En Karel V kon in die tijd in Duitsland zijn macht niet
laten gelden : hij had oorlogen gevoerd met Frans I van Frank334

rijk, en met de aan Frankrij k verbonden paus Clemens VI 1,
in welke oorlog in 1527 Rome geplunderd was. Maar in 1529
sloot hij vrede met Frans I te Cambray, in 153o werd hij door
Clemens VI I te Bologna tot keizer gekroond : hij had kracht
vrij tegen de protestanten, en kondigt een rijksdag aan te Augsburg tegen 8 April 153o, ten einde de vrede te herstellen.
Dat was de reden, waarom Philips van HesTwistgesprek
sen de Lutheranen en de Zwinglianen poogde
te Marburg.
samen te brengen in een twistgesprek, dat te
Marburg gehouden werd in October 1529. Zwingli en Oekolampadius disputeerden er met Luther en Melanchton, maar
tot overeenstemming kwamen ze alleen op een vij ftiental punten,
die ze gemeen hadden tegen katholieken en wederdopers, terwij 1 de verschilpunten slechts te sterker naar voren traden.
De 15 Juni i530 kwam keizer Karel te AugsRijksdag te Augsburg,
en kort daarop begonnen de zittingen
burg.
van de Rijksdag. De keizer had eerst willen
beraadslagen over een gemeenschappelij ke actie tegen de Turken, die wel in 1529 voor Wenen waren teruggeslagen, maar
Hongarije nog in hun macht hielden, — daarna zou gesproken
worden over de godsdienstkwesties. De Lutheranen zetten door,
dat de volgorde werd omgekeerd. Een overeenkomst in het geloof werd, zoals vooruit te zien was, niet bereikt, en was uitgesloten, nadat de Lutheranen ingediend hadden de Augsburgse
Coqessie, waarin hun leer werd uiteengezet en vervolgens een
aantal punten van de katholieke leer uitdrukkelijk werden
verworpen. Maar ook tot een toestand van uiterlijke vrede kon
men niettegenstaande alle pogingen van de keizer niet geraken,
omdat de Protestanten geen afstand wilden doen van hun beginsel aangaande de vorstenmacht in godsdienstzaken : „cuius
regio illius et religio", omdat zij er niet aan dachten, om de
afgenomen kerkelijke goederen te restitueren, en omdat zij zelfs
geen vrije uitoefening van de katholieke godsdienst in de hervormde gebieden wilden toestaan.
Toen aldus de onmogelijkheid, om tot eenheid
Keizerlijk edict.
te komen, gebleken was, vaardigde Karel met
de katholieke steden een edict uit, waarbij de ketterij veroordeeld werd, de teruggave der kerkelijke goederen geboden :
verder zouden de katholieken in de hervormde gebieden de
bescherming van keizer en Rijk genieten, en moest ieder zich
gereed houden om te gaan naar het Concilie, dat, naar Karel
hoopte, binnenkort door de Paus zou bijeengeroepen worden.
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Tegenover deze bedreiging sloten in 1531 de
protestantse vorsten de Bond van Smalkalden
voor onderlinge hulp. Aan deze bond werd
huip beloofd door Engeland en Frankrijk ; Denemarken, waar
Frederik I I sinds 1527 de nieuwe leer invoerde, sloot zich erbij
aan, en zelfs de katholieke hertog van Beieren trad toe. Men
ziet, hoezeer de godsdienstkwestie vermengd was met politieke
overwegingen, gericht tegen de wassende macht van het Habsburgse huffs.
I ntussen groeide steeds het gevaar van de zijde der Turken,
die Duitsland dreigden te overrompelen en die sterk waren
door de Duitse verdeeldheid. Onder die drang gaf Karel toe,
en 1532 kwam tot stand de godsdienstvrede
Godsdienstvrede te
van Neurenberg : er zou vrede zijn tussen
Neurenberg.
katholieken en Lutheranen tot de aanstaande
algemene synode. I ndirect was hiermee het bestaan van het
Protestantisme erkend. De Zwinglianen waren in dit verdrag
niet begrepen : Zwingli was in 1531 bij Kappel gesneuveld.
Wel had deze concessie van Karel V tengevolge, dat de Turken
uit Hongarije terugtrokken, maar de vrede in Duitsland werd
er niet door hersteld, noch ook de voortgang van het Protestantisme gestuit. I n 1534 werd Wurtemberg hervormd, in 1539
hertogelijk Saksen en Brandenburg, terwij 1 de aartsbisschop
van Mainz, Albrecht van Brandenburg, in zijn bisschopssteden
Maagdenburg en Halberstadt voor geld de hervorming toeliet,
doch later tot een ernstiger levensopvatting en meer Katholieke
gevoelens terugkeerde. Dat alles kon niet geschieden zonder
herhaalde verstoring van de binnenlandse vrede. I nnerlijk heeft
intussen het Lutheranisme zich georganiseerd in onderling van
elkaar onafhankelijke landskerken, die ieder voor zich onder
de wereldlijke overheid van het eigen land stonden.
I n de dertiger j aren valt ook de stichting en
Rijk der Wederdopers
ondergang
van het Rijk der wederdopers te
te Munster.
Munster. Hun beweging had zich onder alle
vervolging sterk uitgebreid, met name ook in de Nederlanden.
I n Straatsburg had Melchior Hoffmann gepoogd een „Rijk
van Sion" te stichten, maar hij werd in 1533 door een Lutherse
synode veroordeeld en toen door de stadsraad gevangen gezet.
Meer succes had een dergelijke poging te Munster. Terwijl drie
achtereenvolgende bisschoppen van die stad nietswaardige personen waren, vond sinds 1529 de nieuwe leer er aanhang; en,
toen in 153o talrijke aanhangers van Hoffmann uit Holland
Smalkaldische
Bond
.
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en Friesland naar Munster kwamen, kreeg de sekte, van de
Wederdopers in de stad de overhand. In 1534 werd het „Rijk
van Sion" gesticht. Jan Matthijsz, een Haarlemse broodbakker
was de profeet, Knipperdolling . en Kippenbroik bestuurden de
stad, die al spoedig door de bisschopi belegerd werd,. Jan
Matthijsz sneuvelde, en toen werd Jan van Leiden profeet, en
weldra koning van het nieuwe Sion. Hij voerde een waar schrikbewind, en de excessen in de stad, waar gemeenschap van goederen en veelwijverij waren ingevoerd, maakten de toestand
onhoudbaar. I n Juni 1535 werd de stad door de bisschop genomen. Jan van Leiden en Knipperdolling werden op gruwelijke wijze gedood.
Met de ondergang van het rijk van Munster
Memionieten
waren de buitensporigheden der Wederdopers
gedaan. De beweging werd in betere banen geleid door Memio
Simonsz, die sinds 1531 pastoor was te Witmarsum in Friesland. Zijn volgelingen verstaan de teksten over het komende
G-odsrijk zuiver geestelijk, en leven zeer ingetogen, hun godsvrucht is „bevindelijk", welke term we misschien het beste vertalen met „affectief". In ons land kregen ze in 1626 vrijheid
van godsdienst, maar ze bleven om hun opvallende vroomheid
voorwerp van spot. I n 18ii verenigden zich de Doopsgezinden
in ons land tot de „Algemene Doopsgezinde Societeit". Ze
houden vast aan de Doop op volwassen leeftijd, maar naast de
orthodoxen vindt men ook veel vrijzinnige Doopsgezinden.
Aan de verbreiding van het Protestantisme in Duitsland
nam Luther natuurlijk een werkzaam aandeel, hij bleef de
ziel van de beweging. Met de Zwinglianen was men in 1535 tot
een vergelijk gekomen op vage formules, maar de partij was er
door versterkt, en minder dan ooit dachten de Protestanten aan
terugkeer tot de eenheid. Toen in 1537 de Protestanten vergaderden te Smalkalden, verschenen daar gezanten van paus
Paulus III en van de keizer. De paus had tegen Mei 1537 een
concilie samengeroepen naar Mantua, een concilie, waarom zo
dikwijls gevraagd was tot herstel van de vrede en tot hervorming van de Kerk. Maar Luther en zijn aanhangers die natuurlijk voorzagen, dat het concilie niet anders zou kunnen dan hen
veroordelen, antwoordden op de uitnodiging met de drie en
twintig Smalkaldische artikelen, die bij de
Smalkaldische
Lutheranen symbolisch gezag kregen. Het
artikelen.
stuk draagt de stempel van de opwinding tegen Paus en Kerk, waarin de samenstellers verkeerden, en
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onderscheidt zich in zijn grove wijze van uitdrukking ongunstig van de Augsburgse Confessie : het vagevuur beet bier duivelse uitvinding, de paus de antichrist, die liegt en moordt ; de
H. M is en de heiligenverering worden gruwelijk gelasterd. De
stemming wordt wel getekend door de afscheidswens van Luther tot de predikanten : „God vervulle u met haat tegen de
paus !" Het bijeengeroepen concilie kon niet samenkomen, omdat opnieuw de oorlog uitbrak tussen Karel V en Frans I.
De keizer hoopte intussen nog steeds, dat
Godsdienstovereenstemming
met de Protestanten zou
gesprekken.
kunnen bereikt worden, vooral toen dezen
zelf vroegen om godsdienstgesprekken. I nderdaad had zulk een
conferentie plaats eerst te Hagenau (154o), toen te Worms en
ze werd besloten te Regensburg op een rijksdag. Men had
inderdaad gedeeltelijk succes, hetwelk daaraan te danken was,
dat de katholieke theologen, die aan het dispuut deelnamen,
in de leer over de rechtvaardigmaking bedenkelijk dicht bij
Luther, die immers deze leer van Ockham had overgenomen,
stonden. Maar op andere punten, zoals de leer over Kerk en
Paus, werd zelfs geen schijn van overeenstemming bereikt.
Toch werd op grond van de besprekingen het
Interim van
zgn.
I nterim van Regensbur g uitgevaardigd,
Regensburg.
dat half Lutheraans was in zijn opzet, maar
dat door Luther gelukkig verworpen werd, zodat de Katholieken er ook niet meer door gebonden waren.
De verhouding in Duitsland werd hoe langer
Vooruitgang v.
hoe meer gespannen, de Smalkaldische bond
d.Smalkaldig in g vooruit in aantal en kracht, Luther hield
sche Bond.
ook in zijn laatste levensjaren niet op met de
gemoederen op te hitsen, werd integendeel hoe langer hoe
heftiger. Wel was de zaak van het Lutheranisme danig gecompromitteerd door het dubbel huwelijk van Philips van Hessen, maar de nieuwe leer kwam daardoor niet tot stilstand. De
landgraaf wilde in 1539 naast zijn wettige vrouw, die een
dochter was van hertog George van Saksen, een tweede vrouw
nemen, de jonge Margareta van der Sale. Maar de toekomstige
schoonmoeder wilde haar toestemming niet geven, als er niet
eerst een gunstige verklaring van Luther was aangaande de
geoorloofdheid van het dubbele huwelijk. I nderdaad wist
Philips, die de grote steun was van het „zuivere Evangelie",
en die Luther daarenboven dreigde, dat hij zich met de keizer
in verbinding zou stellen, een gunstige verklaring van de her338

wormer te krijgen. En het tweede huwelijk werd 24 Maart 154o
gesloten. Het feit was oorzaak van verdeeldheid in het protestantse kamp, maar had voor Philips, die nu volgens de rijkswetten de doodstraf verdiende om zijn bigamie, geen gevolgen,
omdat de keizer tegen enige beloften van politieke steun de
schuldige in 1541 straffeloosheid verzekerde. Practisch trok
Philips zich terug uit de Smalkaldische bond. Van katholieke
zijde werd het feit natuurlijk tegen de hervormers uitgespeeld !
Na de vrede van Crespy in '544 was de kans op de tot-standkoming van een algemeen Concilie groter dan ooit. Paulus I I I
bemoeide zich er ijverig mee, en inderdaad
Opening alg.
werd
het in 1545 te Trente geopend. Dat was
Concilie.
voor Luther aanleiding, om, op aansporing
van ontevreden elementen in de keizerlijke kanselarij en van
zijn keurvorst, een geschrift samen te stellen, dat tot titel droeg :
„Wider das Papsttum zu Rom vom Teuffel
Schotschri ft
gestiftet". Het geschrift toont Luther van
van Luther.
zijn slechtste kant, in zijn mateloze haat tegen
het pausdom ; de toon is, ook in vergelijking met andere geschriften dezer eeuw, onbeschaamd gemeen. Ook oprechte aanhangers van Luther lazen met verbijstering dit product en
gaven als hun mening te kennen, dat Luther door dit werk
zich zelf meer schade berokkende, dan zijn vijanden hem ooit
zouden hebben kunnen doen. Kort daarop verscheen, onder verantwoordelijkheid van Luther en door hem van bijschriften
voorzien, een serie karikaturen, waarvan slechts weinig exemplaren bewaard zijn, en die in grofheid het geschrift nog
overtref fen.
Naar aanleiding van deze laatste publicatie
Laatste dagen.
schreef Luther aan een vriend, dat hij niet
lang meer zou leven. Hij leed hevig aan niersteen, zijn gemoedstoestand was onrustig, doordat hij getuige moest zijn van het
toenemend bederf, hij had twij fels, angsten en gewetenswroeging, die hij beschouwde als bekoringen van de duivel. Het
moet ook wel woelig geweest zijn in de ziel van deze monnik
en priester, die niet alleen zijn geloften geschonden had, maar
die zich gesteld had tegen de traditie van eeuwen, en die heel
de wereld in beroering bracht — van deze man met zijn rijke
gaven des gemoeds, die bij zijn afdwalingen Christus gezocht
had langs de wegen ener valse mystiek, die zo dikwijls dingen
deed, die hem ons zelfs als mens antipathiek maken, en toch
weer zo innig vroom kon spreken en schrijven. Geen wonder,
339

dat de tegenstrijdigheid in zijn wezen hem zijn gemoedsrust
ontnam, en dat zijn laatste levenstijd een worsteling was met
de Barmhartige God, die hij gezocht had, maar Wiens genade hij ook nu nog niet als zodanig wilde erkennen. Hij
stierf te Eisleben, vrij plotseling, in de nacht
Dood.
van 18 Februari 1546. Over zijn sterfbed
hebben we een stichtelijk verhaal van enigen zijner vrienden ;
hun geloofwaardigheid moet men aanvaarden, tot het tegendeel
bewezen is. I n de slotkerk te Wittenberg vond Luther zijn laatste rustplaats.
Gedurende meer dan een eeuw na de dood
Godsdienstoorlogen.
van Luther werd Duitsland geteisterd door
godsdienstoorlogen. Dat begon in 1546, toen de Smaikaldische
bond naar de wapenen greep, maar door keizer Karel verslagen
werd bij Miihlberg. Maar de keizer verstond niet de kunst, om
zijn overwinning uit te buiten. I n plaats van zijn tegenstanders
politiek te onderwerpen en voor de godsdienstige zaken te verwijzen naar het Concilie, dat rinds December 1545 te Trente
vergaderde, begon Karel weer te zoeken naar overeenkomst ; in
1548 werd te Augsburg een nieuw I nterim uitgevaardigd, dat
natuurlijk weer niemand bevredigde. I ntussen maakte de Franse koning van de gelegenheid gebruik, om de oude politiek van
„verdeel en beers" krachtig toe te passen. Een nieuwe oorlog
brak uit in 1552, waarin Karel zich alleen door de vlucht aan
gevangenneming kon onttrekken.
De religievrede van Augsburg in 1555 kon in
zijn halfslachtigheid ook geen rust brengen,
en zoging Duitsland gebukt onder binnenlandse beroeringen, die eindelijk uitliepen in
Gevolgen van de
de
dertigj arige oorlog (1618-1648) . Aan
30-j. oorlog.
het eind van die oorlog is Duitsland verdeeld
in een onnoemlijk aantal staatjes, Frankrijk is de eerste mogendheid. Het Protestantisme was aanleiding geweest tot de ondergang van het eens zo machtige Rijk. In het Zuiden is onder de
Habsburgers het katholieke Oostenrijk blijven bestaan, waar
de keizerlijke waardigheid in het vervolg erfelijk is. Maar de
invloed van de keizer op de rijkszaken is miniem : van Rijk en
keizerlijke macht bestaat nog slechts de herinnering. I n het
Noorden komt op de grote Protestante mogendheid, Pruisen,
dat in het vervolg van de geschiedenis van Europa zo'n grote
rol zal spelen.
Religievrede van
Augsburg.
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De vrede van Munster (1648) bezegelde de
verliezen, die het Katholicisme sands het optreden van Luther geleden had in Duitsland. I n het vervolg
zal de vorst over de godsdienst zijner onderdanen beslissen, op
de rijksdagen hebben Katholieken en Protestanten gelijke invloed ; de gesaeculariseerde kerkelijke goederen blijven aan de
onrechtmatige bezitters. De vrede was gesloten buiten inmenging van de paus. I nnocentius X verklaarde de schadelijke
artikelen ongeldig en onrechtvaardig, maar de vorsten hadden
van te voren afgesproken, dat op het protest niet zou gelet
worden. Wat een verschil met de tijd van. I nnocentius I I I ! Of
de Kerk er minder om was, zal later blij ken.
Vrede v.

Munster.

§ 2.

Calvijn en Calvinisme.

Een kwart eeuw jonger dan de Duitse hervormer was Jan
Calvijn, die 1509 te Noyon geboren, de voorman zou worden.
van alwie onder Franse invloed de hervorming aannamen. Is
Luther een gemoedsmens, die onder de drang van eigen zielsbehoefte en van uiterlijke omstandigheden zijn leer opstelt, er
consequenties uit trekt, of ze wijzigt, Calvijn heeft een systematische geest ; met scholastieke dialectiek zet hij zijn leer uiteen, en veel radicaler dan Luther trekt hij de uiterste conse-,
quenties. Met een onbuigzame wil en vast zelfvertrouwen zet
hij zijn ideeen in de praktij k door en toont een groot organisator,
hetgeen Luther niet
staatsman en wetgever te zijn. Hij heeft
een
theologisch
systeem
gevormd
en een straf gebereikte
organiseerde Kerk gesticht.
Naar aanleiding misschien van het tweede
Calvijns jeugd
huwelijk
van zijn vader, die een aanzienlijk
en studien.
rechtsgeleerde was te Noyon, werd de jonge
Calvijn in 1523 gezonden naar Parijs, waar hij met succes
grammatica en dialectica studeerde, en intussen ook de werken
las der grote scholastieken, St. Thomas, St. Bonaventura, Duns
Scotus. En uit zijn latere arbeid blijkt, dat hij met deze lectuur
zijn voordeel deed, al week hij, helaas, van de leer dezer meesters verre af. De kosten van zijn studie werden bestreden uit de
inkomsten van een kapelanie aan de kathedraal te Noyon, die
hij in 1512 gekregen had ; later, in 1527, kreeg hij daar bij de
parochie van Marteville. Op bevel van zijn vader verliet Calvijn
in 1528/9 Parijs, om te Orleans en te Bourges de rechtswetenschap te gaan studeren. Daar onderging hij de invloed van zijn
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professor Melchior Volmar, die een aanhanger van Luther was,
en begon hij met de beweging van de Duitse hervormer te sympathiseren. Bourges was in die dagen een centrum van Lutheranisme, en Calvijn liet zich te liever in die kring opnemen,
omdat hij rinds zijn verblijf te Parijs, waar hij getuige geweest
was van de terechtstelling van enige hervormden, toch reeds
schijnt gewankeld te hebben niet alleen in zijn geestelijke roeping, maar ook in zijn katholieke overtuiging.
Zijn overgang naar de nieuwe leer, gedeelteOvergangnaar
lijk zijn eigen leer, moet vallen na de dood
de nieuwe leer.
„Goddelijke
van zijn vader in '531. Hoe die precies plaats
zending".
had, is niet duidelijk, omdat de berichten
erover, die wij in zijn werken en in die van zijn leerling en
vriend Theodorus Beza vinden, moeilijk met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Zoveel staat vast, dat Calvijn,
toen hij meende met zichzelf tot klaarheid te zijn gekomen,
zich beschouwde als een, tot wie God spreekt, wie God een
zending geeft, die hij zelf vergelijkt met de zending van de
oude profeten tegenover het gewone priesterschap in Israel : hij
moet de Kerk terugvoeren tot haar oorspronkelijke zuiverheid.
Tegen het eind van 1532 vinden we Calvijn
Calvijn, hoofd der weer te Parijs. Daar meenden nieuw-g ezinden,
Franse hervorstoutmoedig door de bescherming van Margamingspartij.
retha van Valois, zuster van Frans I, dat zij
hun leer openlijk konden gaan verkondigen. Op Allerheiligen
1533 droeg de toenmalige rector der universiteit, Nicolaas Cop,
een rede voor „over de christelijke wijsbegeerte", in welke rede
voor de nieuwe leer partij getrokken werd. Grote opschudding,
waarvoor Cop moest vluchten. Ook Calvijn verliet Parijs. De
gebeurtenis was beslissend voor het leven van Calvijn : „Omdat
ik er nu eenmaal mee begonnen ben, zal ik tot het eind gaan;
maar als ik het opnieuw kon doen, zou ik er niet aan beginnen."
Hij had alle eigenschappen, om een geducht schoolhoofd te
worden : hij kende Latijn, Grieks, vrij wat Hebreeuws, was
doorkneed in Recht, Theologie en Dialectiek; zijn woord was
krachtig ; vooral had hij een groot vertrouwen in eigen kracht
en de overtuiging, dat niemand tegenover hem gelijk kon hebben ; hij had zijn jeugd doorgebracht met energiek werken, en
op zijn zeden kon Been aanmerking gemaakt worden.
In de volgende jaren zwerft Calvijn rond, maakt kennis met
verschillende gelijkgezinden, en, als in Frankrijk in 1535 de
vervolging der Lutheranen, om hun actie tegen de H. M is, met
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kracht wordt ter hand genomen, verlaat hij zijn land, gaat eerst
naar Straatsburg, waar hij de organisatie der Lutherse gemeente bestudeert, en vestigt zich dan to Basel. Het is daar,
dat hij onder een schuilnaam rustig arbeidde aan zijn grootste
werk, dat in het voorjaar '536 voor het eerst verscheen : „I nstitutio religionis christianae", onderrichting in de christelijke
godsdienst. Het werk was voorzien van een voorrede, gericht
tot Frans I. In deze eerste uitgave is de eigen richting van
Calvijn nog niet zo duidelijk, hij is aan alle kanten afhankelijk
van Luther, Melanchton, Zwingli en Butzer; in de meer uitgebreide uitgave van i539 bepaalt Calvijn definitief zijn eigen
richting. Calvijn werd door dit werk op zes-en-twintigjarige
leeftijd het erkende hoofd der Franse hervormingspartij.
Wel heeft Calvijn levenslang aan zijn werk gevijld, in de
loop der jaren uitbreiding en nieuwe ordening aangebracht,
zodat eerst in de uitgave van i559 zijn I nstitutio haar vrijwel
definitieve vorm kreeg, maar in grote lijnen is de leer hetzelfde
gebleven, en stond zij Calvijn duidelijk voor de geest, eer hij
zijn eigenlijk levenswerk begon.
Het grootste deel van zijn leer heeft Calvijn
Vrede v. Munster.
overgenomen
van Luther, maar, systematische
Leer over geloofsregel, erfzonde,
geest als hij was, heeft hij geordend, wat bij
praedestinatie.
Luther verspreid was, en als scherpzinnig
denker brengt hij sommige consequenties sterker naar voren
en vult aan, wat aan Luthers leer ontbrak. Calvijn gaat uit van
de centrale idee van Gods absolute souvereiniteit. De eer van
God moet bevorderd worden. Dat is het mooie in zijn systeem.
God is de onbegrensde en absolute vrije Wil. Zijn werking is
onfeilbaar : geeft God eenmaal de verzekering, dat de verdiensten van Christus op mij zijn toegepast (de geloofs-act), dan
ben ik ook zeker van mijn zaligheid; in Zijn besluiten is God
onafhankelijk : heeft God mij eenmaal voorbestemd voor de
zaligheid, dan doen mijn werken daar niets aan of of toe; Gods
Wil is wet : de mens is volstrekt aan Gods Wet onderworpen.
(Voor Luther was dit een moeilijkheid). Hij komt met Luther
overeen in de stelling, dat de H. Schrift de enige geloofsregel
is, en in de leer over de erfzonde en de rechtvaardigmaking.
Maar, wanneer Luther leerde, dat men aangaande zijn eigen
rechtvaardigmaking geloofszekerheid heeft, dan gaat Calvijn
nog verder en zegt, dat men de eenmaal verworven genade
niet meer kan verliezen, en dus ook zekerheid heeft, dat men
de eeuwige zaligheid zal verwerven. Veel sterker dan bij Luther
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treedt bij Calvijn op de voorgrond de leer van de absolute
Draedestinatie tot de hel, d.w.z. een praedestinatie, die niet gemotiveerd is door de zonden, die God voorziet, maar enkel en
alleen door het Goddelijk Welbehagen. Calvijn, die eenmaal
de menselijke vrijheid had losgelaten, kon logisch geen andere
verklaring vinden voor het feit, dat mensen verloren gaan, dan
deze sombere leer, waardoor de goddelijke Rechtvaardigheid
wordt prijsgegeven.
Veel sterker dan Luther staat Calvijn in zijn
Leer over de
leer
over de Kerk. Was Luther op dit punt
Kerk.
steeds wankel en onklaar geweest, totdat het
Lutheranisme ten slotte onder de drang der omstandigheden
kwam tot de Staats-dwangkerk, Calvijn geeft aan zijn kerk terstond een zelfstandig bestaan. Wel is ook voor hem de eigenlijke kerk de onzichtbare gemeenschap der gepraedestineerden,
maar daaromheen bestaat een zichtbare kerk, die in Calvijns
leer zeer sterk op de voorgrond treedt. En die zichtbare Kerk
van Calvijn heeft echt leergezag. Dit is nodig, om de gelovigen
te beteugelen, en de gelovigen hebben tegenover het leergezag
de plicht van eerbied en onderwerping. Ook kan de kerk niet
bestaan zonder herders : men moet die eren, wanneer zij op behoorlijke wijze beroepen zijn, en wie zich van de kerk of Scheidt,
is strafwaardig, — men moet integendeel de kerk met zorgvuldigheid zoeken. Tegenover het Staatsgezag handhaaft Calvijn de onafhankelijkheid van zijn kerk : het Staatsbestuur
moet werken in overeenstemming met de beginselen van de
kerk. Dat Luther en Calvijn zich mochten afscheiden van de
bedorven Kerk van het pausdom, vindt hierin zijn verklaring,
dat zij buitengewone Godsgezanten zijn, om de Kerk in haar
zuiverheid te herstellen. In zijn I nstitutio, boek 4, hfdst.
zegt Calvijn :
„Het is verschrikkelijk te lezen wat Isaias, Jeremias, Joel,
Habakuk en de anderen schrijven over de onregelmatigheden,
die voorkwamen in de kerk van Jerusalem. — Toch hebben de
profeten niet een nieuwe kerk gemaakt, noch ook nieuwe altaren opgericht om, afgescheiden van de anderen hun offers op
te dragen; maar, hoe de mensen ook waren, omdat zij meenden,
dat God cliar Zijn woord gegeven had, hebben zij te midden
der bozen God aanbeden met een zuiver hart, en hun handen
onbevlekt ten hemel geheven. Er was geen andere reden, die
hen ertoe bracht, om te blijven in de kerk te midden der bozen,
dan hun ijver om de eenheid te bewaren. Welnu, wanneer de
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heilige profeten er zich een gewetenszaak van maakten, om
zich of te scheiden van de kerk om reden van de grote zonden,
die er heersten, en dat niet van een enkele mens, maar als het
ware van het hele yolk, dan is het voor ons een al te grote aanmatiging, wanneer we ons willen losmaken van de gemeenschap
der Kerk, zodra het leven van deze of gene ons niet voldoet ... .
Daarom moeten deze twee punten voor ons vaststaan : vooreerst,
dat degene, die naar willekeur de uiterlijke gemeenschap verlaat van een Kerk, waarin het woord Gods gepredikt en Zijn
Sacramenten toegediend worden, niet te verontschuldigen is ;
vervolgens, dat de misdaden van anderen, hoe talrijk ook, voor
ons geen beletsel kunnen zijn, om claar ons geloof te belij den,
terwij 1 we met hen de Sacramenten van onze Heer ontvangen,
omdat een goed geweten niet verlet wordt door de onwaardigheid van anderen, zelfs niet van een herder."
Wel moet Calvijn zich diep vastgewerkt hebben in de gedachte van zijn beweerde goddelijke tending, om zo te kunnen
spreken !
Wat de leer over de Sacramenten betreft,
Leer over de SacraCalvijn
neemt alleen Doopsel en Avondmaal
menten.
aan. Het grote verschil met Luther is, dat hij
in het Avondmaal de wezenlijke tegenwoordigheid van de
Zaligmaker verwerpt, en beweert, dat Christus in het Avondmaal door de gepraedestineerden alleen ontvangen wordt „in
Zijn macht, Zijn werking, Zijn verdienste".
Na het voltooien van zijn I nstitutio is Calvijn
Werkzaamh id
op
reis gegaan, en na verschillende omzwerin Geve.
en
vingen komt hij einde Juli 1536 te Geneve.
Deze stad had in 153o haar onafhankelijkheid veroverd op de
hertog van Savoye, die trachtte haar te onderwerpen, en was
daarbij geholpen door Bern en Freiburg. Bern was in 1528
hervormd, en gebruikte nu zijn invloed op Geneve, om ook dair
de hervorming in te voeren. Langzaam-aan was dat gelukt, zodat in 1536 onder leiding van de Fransman, Willem Farel, de
kerken in handen der hervormden waren. Er was danig gebeeldstormd, en het opdragen der H. Mis was verboden. Zo was
het vernielingswerk geschied ; — om de nieuwe kerk te stichten,
riep Farel de hulp in van Calvijn.
Nauwelijks had Farel van de aanwezigheid van Calvijn in
Geneve vernomen, of hij wendt zich tot hem, en prest hem, om
het werk van de opbouw ter hand te nemen. Na lang tegenstreven gaf Calvijn toe, en eind Augustus begon hij in de
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St. Pieterskathedraal zijn werkzaamheid als predikant en theologie-professor met uitleggingen van de H. Schrift. Niet lang
duurde het, of hij kwam in conflict met de burgerij ; Calvijn
wil Geneve in de grond hervormen, kerkelijk en politiek, de
leer en de zeden ; aan de godsdienst moest alles ondergeschikt
zijn, zo meende hij terecht, en hij zeide : „Wij menen niet, dat
onze taak besloten is tussen zó enge grenzen, dat, wanneer de
prediking gehouden is, onze taak is afgelopen, en wij nog
slechts te rusten zouden hebben." Reeds terstond rezen er klachten van de burgerij, alsof Calvijn door zijn zedencensuur zijn
bevoegdheid als predikant zou te buiten gaan. Hij liet zich
daardoor niet afschrikken, en had aanvankelijk succes. Wie
zich slecht gedroeg, zou van het avondmaal uitgesloten worden ;
een bepaalde catechismus, getrokken uit Calvijns werk, en een
bepaalde geloofsbelijdenis werden door de Raad van Geneve
aanvaard, maar tegen de kerkregeling, waarin aan de predikanten ook de bevoegdheid tot excommunicatie gegeven werd,
ontstond zó grote oppositie, dat de raad maatregelen uitvaardigde tegen de aanmatiging der predikanten, die in hun preken
ook de handelingen van het stadsbestuur en de gedragingen van
particulieren wilden beoordelen. Werd hierdoor de positie van
Calvijn en Farel reeds uitermate verzwakt, onhoudbaar werd
hun toestand, toen ook Bern zich tegen hen keerde. Deze stad,
die meende, dat zij over Geneve een zekere voogdij kon uitoefenen, eiste, dat sommige afwijkende liturgische gebruiken
naar het Bernse model zouden veranderd worden. Calvijn was
niet de man, om zich daarna te schikken, en het eind was, dat
hij en Farel 22 April 1538 verbannen werden. Zij verlieten de
stad onmiddellijk.
Calvijn had zich getoond in zijn volle intransigentie.
Tij dens zijn ballingschap verbleef Calvijn te Straatsburg,
waar hij de kerk der Franse emigres organiseerde ; hij nam
deel aan de godsdienst-gesprekken te Hagenau-Worms-Regensburg (154o-1540, waar hij mensen en toestanden in Duitsland leerde kennen. ( Luther ontmoette hij nooit). I n September
154o trouwde hij met de weduwe van een Wederdoper te
Straatsburg, een achtenswaardige vrouw. Zij schonk hem een
kind, dat Jong stierf, en overleed in 1549. Op de moraliteit van
Calvijn is geen aanmerking te maken.
De Raad van Geneve verloor in de loop van
Organisatie te
de
jaren hoe langer hoe meer zijn steun onder
Geneve.
het yolk, vooral omdat dit de politieke voogdij
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van Bern moede werd, en in 154o kwam de partij van Calvijn
aan het bewind. Onmiddellijk werden met de leider te Straatsburg onderhandelingen aangeknoopt. Calvijn liet zich lang
bidden, en kwam eindelijk de i o September 1541 in Geneve
terug, en nu voor goed. De troebelen van de voorafgaande jaren
maakten Geneve tot een geschikte bodem voor een soort des-.
potisme, en de losse zeden van de laatste tijd maakten het bereid tot puritanisme : Calvijn vatte de gelegenheid aan, om zijn
modelstad van Calvinisme in te richten.
Het eerste werk van Calvijn was het doorzetten van de zgn.
„Ordonnances ecclesiastiques", die, opgemaakt bij gemeen
overleg tussen de predikanten en de raad, 20 November werden
aangenomen, en het kerkelijk leven regelden. Volgens haar
heeft de Heer voor het gewone bestuur van zijn Kerk aangesteld : herders, leraren, ouderlingen, diakenen. Er is ook sprake
van appel op de magistraat voor het uitmaken van doctrinale
kwesties. Maar buiten, misschien beter boven, deze gewone
functies, staat het volbloed-Calvinistische Consistorie. Dit was
tijdens Calvijn de bewaker van de ordonnanties en de rechter
over de zeden. Het bestond uit de herders en twaalf ouderlingen,
vergaderde iedere -week en daagde dan de publieke zondaars
voor zich. Wie weigerde, schuld te bekennen en zich te verbeteren, werd van het avondmaal uitgesloten (excommunicatie)i;
wie zich dan nog niet verbeterde, werd verbannen. Behalve de
excommunicatie waren de straffen, die het Consistorie oplegde,
berisping, boete, of verwijzing naar de Raad, die dan gevangenisstraf oplegde. Op ergere misdrijven, zoals godslastering,
echtbreuk, enz. stond de doodstraf. Ondergeschikte ambtenaren
waren belast met het aanbrengen van zonden. Het consistorie
werkte ijverig : in een jaar tijds werden in de stad niet minder
dan twee honderd zaken voor de Raad gebracht ; zij betroffen
godslastering, laster, libertij nse uitlatingen, zedenmisdrij ven,
machinaties tegen de Franse ballingen, belediging van Calvijn
en de predikanten.
Naast het Consistorie werkte in dezelfde richting het nieuwe
wetboek, samengesteld uit oude gewoonten en nieuwe decreten
in Calvinistische zin. Het aanzien van Geneve veranderde : het
vrolijke publieke leven met optochten e.d. week voor een sombere ernst ; dans en spel werden bijna geheel verboden, het
toneel verdween, herbergbezoek werd beperkt tot de vij f officiele
„abdijen", een soort geestelijke casino's ; feestdagen werden afgeschaft, zelfs het Kerstfeest ; de godsdienstoefening bestond
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uit preek, gebed en psalmgezang, het avondmaal werd viermaal
's jaars gehouden. Om het zover te brengen moest voortdurend
de consistoriale inquisitie in werking zijn : sinds 1542 betaalde
menigeen zijn verzet met de dood. In ongeveer 4 jaar tijds
werden 58 personen ter dood veroordeeld en 76 in ballingschap
gezonden. De stad telde ongeveer 20.000 inwoners. Meer dan
de helft der oorspronkelijke bewoners emigreerde.
De meest-geruchtmakende zaak was die van de Spaanse geneesheer Michael Served y Reyes. Deze had reeds in 1531 een
werk uitgegeven, waarin hij de leer der H. Drieeenheid bestreed, was daarover met Calvijn in debat geweest, werd op
beschuldiging van Calvijn te Lyon door de I nquisitie gevangen
gezet, maar wist te ontsnappen. Op een doorreis van Frankrijk
naar Napels kwam hij in 1553 te Geneve, en werd, hoewel hij
geenszins viel onder de rechtsmacht van die stad, op aandrijven van Calvijn aldaar verbrand. Afgezien van de vraag,
of de persoonlijke motieven van Calvijn bij zijn optreden tegen
Served wel zuiver waren, is de moeilijkheid van het geval, zoals
steeds bij de gedragingen van Calvijn, deze : waar had de man
zijn zending vandaan? Zijn beweerde goddelijke zending heeft
hij nooit bewezen!
Kort na dit geval vestigde Calvijn zijn macht
Calvijns macht
voorgoed naar aanleiding van een oproer, dat
voor goed gevesde nationalepartij in Geneve verwekte, omdat
tigd te Geneve.
aan enige honderden Franse vluchtelingen,
aanhangers van Calvijn, burgerrecht gegeven was. Er werden
er toen enigen van de tegenstanders terechtgesteld, velen verbannen en aan daadwerkelijke oppositie tegen Calvijns regime
kon niet meer gedacht worden.
I ntussen is Calvijn voor heel Europa een
jner
Stichting zi
man
van betekenis geworden. De ProtestanAcademie aldaar.
ten in Engeland, Schotland, Frankrijk, de
Nederlanden, consulteren hem onophoudelijk, een hele serie
geschriften van zijn hand verschijnt. Zijn invloed werd ten
zeerste vermeerderd en bevestigd door de stichting van de
Academie in 1559. Deze was een theologische hogeschool, wier
eerste rector Theodorus Beza was, terwijl ook Calvijn-zelf er
colleges gaf. Reeds het eerste jaar telde zij meer dan tweehonderd leerlingen uit de genoemde landen. Tot het begin der
zeventiende eeuw zijn bij na driehonderd Nederlandse studenten
aan die Academie met name bekend. De invloed van de school
is onberekenbaar.
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Sinds 1563 ging de gezondheid van Calvijn,
al lang ondermijnd, sterk achteruit. 6 Febr.
1564 kreeg hij een bloedspuwing op de preekstoel ; hij zou
die niet meer bestijgen. Hij stierf 27 Mei 1564. „On demeure
confondu", zegt Mgr. Baudrillart, „de l'auB eoor de li ng.
dace orgueilleuse de cet homme, qui se
substitue ainsi, tranquillement et sans remords, a une Eglise
tant de fois seculaire, aux Peres, aux conciles, aux papes, et qui,
au nom de son autorite d'hier, condamne, tue, dechaine la
guerre, en la rendant inevitable, et meurt enfin en se rendant
temoignage a lui-meme devant les ministres assembles. Voila
qui assurement est plus grave qu'une aventure scabreuse ou un
gout trop prononce pour le bon yin."
Leven en werkzaamheid van Calvijn zijn een psychologisch
raadsel. Man van scherp verstand en onverbiddelijke consequentie, kalm en zijn hartstochten beheersend, schijnt hij alleen
te leven voor de ere Gods. Maar diezelfde beredeneerde man
bouwt heel zijn leven en sterven op een grondslag, waarvan hij
nooit rekenschap geeft aan anderen, en misschien ook niet aan
zich-zelf : zijn beweerde goddelijke zending. Door de superioriteit van zijn geest en door zijn organiserend talent is hij in
staat geweest, om uit brokstukken van de geopenbaarde waarheid en van wijsgerige en theologische stelsels een systeem samen te stellen en een kerk te stichten, waarin duizenden, die
zijn goddelijke zending eenmaal aanvaardden, bevrediging gevonden hebben voor de godsdienstige behoeften van hun gemoed, al stelden ze dan hun verstand ook te veel op de achtergrond ; door de suggestieve werking van zijn persoonlijkheid
heeft hij ook na eeuwen nog trouwe volgers, voor wie zijn woord
beslissend is. Veel meer dan Luther voor de Lutheranen is de
hele Calvijn norm en autoriteit in geloven en leven voor de
strenge Calvinisten.
Doo
d van Calvijn .

§ 3. U itbreiding van het Calvinisme.

Het Calvinisme, van Franse oorsprong, vond
in Frankrijk rote verbreiding. De bodem
was er voorbereid door de aanhang, die Luther er gevonden had, maar in de vijftiger jaren is het Lutheranisme er door het Calvinisme verdrongen. De koningen Frans I
en Hendrik I I (tot 1559) hadden wel de ketterij in het buitenland uit politieke overwegingen bevorderd, maar ze heftig verVerbreiding der
leer in Frankrijk.
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volgd in Frankrijk. Toch was ze vooruitgegaan, zodat in het
sterfjaar van Hendrik I I een Calvinistische synode gehouden
kon worden te Parijs, en de partij toen reeds
Hugenoten,
aanhangers telde onder de aanzienlijkste familien, de Bourbon, de Conde en de Coligny. De partij droeg
in Frankrijk de naam van Hugenoten. Catharina de Medici,
gemalin van Hendrik I I, die als koninginmoeder en straks als
regentes grote invloed had, veranderde de politiek van vervolging voor ene van politiek evenwicht; zij poogde de partijen
tegen elkaar te doen opwegen. Van i562—I598 was Frankrijk
ten prooi aan verwoede en vernielende Hugenoten-oorlogen, die
zowel een godsdienstig als politiek karakter droegen, waarvan
het eind was de uitvaardiging van het Edict van Nantes in
1598 door Hendrik I V.
Na het uitsterven van het huis van Valois, door de dood van
Hendrik III, die 1589 door Jacques Clement vermoord werd,
was de Hugenoot Hendrik I V de naaste rechtHendrik IV en het
hebbende op de troon. Omdat hij inzag, dat
Edict v. Nantes.
hij nooit rustig zou kunnen regeren, wanneer
hij in zijn geloof volhardde, ging hij 1593 tot het katholicisme
over. Dat hij gezegd zou hebben : „Paris vaut bien une Messe",
is een legende. I n het edict van Nantes ( i598) schonk hij vrij heid van godsdienst aan de Hugenoten, toegang tot alle ambten,
en onder meer rechten ook het bezit van een aantal versterkte
steden voor hun veiligheid. Reeds de krachtige minister en
kardinaal Richelieu (1624-1642) verzette zich gewelddadig
tegen de toenemende invloed der Hugenoten, en brak hun
kracht door de inneming van hun stad La Rochelle in 1628.
Verder ging Lodewijk XI V in 1685 door de opheffing van het
edict van Nantes. Hij verbood aan de HugeOpheffing van het
Edict door Lodewijk
noten de uitoefening van hun godsdienst, en
xlv.
liet aan de predikanten de keuze, om ofwel
zich te bekeren ofwel met pensioen het land te verlaten. Toch
werd het Calvinisme in Frankrijk niet geheel uitgeroeid.
Te midden van de godsdienstoorlogen valt de
Bartholomaeusberuchte
Bartholomeusnacht, 23-24 Augusnacht 1572.
tus 1572. In die nacht werd admiraal De
Coligny, een der aanvoerders der Hugenoten, en na hem duizenden Hugenoten te Parijs en in de provincies vermoord. Ook
zijn er katholieken onder de slachtoffers. Het plan was opgezet
door Catharina de Medici, die eerst al een mislukte aanslag op
Coligny had doen plegen, en toen vrij plotseling tot de gedachte
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an dit afschuwelijk bloedbad kwam, waarmede zij in een slag
van de Hugenoten, die haar toen poogden te overheersen, hoopte
verlost te zij n. I n de Kroonraad wist men de Koning Karel I X
te bewegen, om de Hugenoten te veroordelen als verstoorders
der openbare orde en verraders van de Staat ; zo wilde men
een schijn van recht geven aan het optreden tegen de Hugenoten.
Dat paus Gregorius XIII (1572-1585) na ontvangst van het
bericht, dat hem uit Parijs over het gebeurde gezonden was,
een dankdienst liet houden is een feit. Maar de inhoud van het
bericht spotte dan ook met de waarheid : een samenzwering
tegen de koning en zijn familie zou door de vermoording der
samenzweerders verijdeld zijn! Als dat zo was, dan had de
paus toch zeker alle reden, om God te danken voor de redding
der koninklijke familie en het behoud des Geloofs !
Ook in Schotland had aanvankelijk het LutheHet Calvinisme
ranisme aanhang gevonden. Hier werd het
a) in Schotland.
Calvinisme ingevoerd onder leiding van John
Knox, die in 1554 te Geneve met Calvij n vriendschap sloot, in
1559 in Schotland terugkeerde en de hervormde kerk organiseerde. Sinds 156o is Schotland Calvinistisch, en de voorzichtige en gematigde pogingen van Maria Stuart, die sinds 156i
de regering voerde, om ten minste voor zich-zelf het oude geloof in practijk te brengen, hadden geen succes. Toen een opstand uitbrak, waarbij zij gevangen genomen werd en gedwongen om afstand te doen van de troon, vluchtte zij in 1567 naar
Engeland. Na de vlucht van Maria Stuart uit Schotland is de
overwinning van het Calvinisme aldaar volkomen. In plaats
van hulp vond zij daar na een gevangenschap van negentien
jaren de dood op het schavot.
b) in de NederIn de Nederlanden hadden Luther en vooral
landen.
de Wederdopers vrij wat aanhang gevonden,
welke echter door het optreden van Karel V onderdrukt werd.
Sinds de zestiger jaren van de zestiende eeuw wint het Calvinisme meer aanhang en worden er Calvinistische gemeenten
gevestigd. Door de gebeurtenissen van 1568 en volgende jaren,
waaraan de consistories ruim deel hadden, kwam in de Noordelijke Nederlanden het Calvinisme tot heerschappij, terwijl
het in de Zuidelijke tenslotte vrijwel verdween. I n Hongarije
werd het Calvinisme verbreid, sinds in 1543
c) in Hongarije.
deprediker Mathaeus Devay van Luther naar
Calvijn overging. Het kwam er niet tot heerschappij door de
werking der tegen-reformatie, maar in 16o6 kregen de Pro-
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testanten vrijheid van godsdienst; ditzelfde was reeds in 1556
in Zevenbergen toegestaan.
§ 4. H ervorming in Engeland.
De afval van Engeland uit de eenheid der
Katholieke Kerk begint met het schisma van
Hendrik VIII. De pauselijke autoriteit, die
in Engeland in de twaalfde en dertiende
a) Daling der
eeuw zo hoog gestaan had, was sinds het einde
pauselijke
der dertiende eeuw geweldig gedaald. In de
autoriteit.
dagen van Alexander III (1159-1181) had
Thomas Becket, de heilige aartsbisschop van Canterbury, uit
Rome krachtige en daadwerkelijke steun gekregen bij zijn
verzet tegen de streving van Hendrik I I, om de Engelse Kerk
van zich afhankelijk te maken ; in de dagen van I nnocentius
III (1198-1216) had Jan zonder Land na een dergelijke
strijd zelfs Engeland en I erland gemaakt tot pauselijk leen.
Maar het verblij f der Pausen te Avignon en hun afhankelijkheid
van de Franse koningen moest wel nergens meer of keen wekken
dan in Engeland, dat in voortdurende oorlogen met Frankrijk
gewikkeld was. Het schisma en de renaissance konden het pauselijk aanzien moeilijk vermeerderen, en feitelijk wordt de
kerk van Engeland langzamerhand van de eenheid losgeweekt :
van 1518-1529 was kardinaal Wolsey, de minister van Hendrik VIII, pauselijk legaat voor Engeland, en in die kwaliteit
oefende hij een onbeperkt gezag over de geestelijkheid uit.
De Engelse kerk had nog slechts door zijn bemiddeling gemeenschap met Rome.
De eerbied voor de tradities en het gevestigde
b) Ketterij v.
gezag,
de idee van de onaantastbaarheid van
Wicleff.
het kerkelijk bezit, hadden grote schade geleden sinds Wicleff in de tweede helft der veertiende eeuw zijn
dwalingen verkondigd had, die in Bohemen door Hus werden
overgenomen. Er was in Engeland voorbereiding genoeg voor
een los-van-Rome beweging, en het Parlement was maar al te
dikwijls de spreekbuis van het anti-clericalisme in brede lagen
der bevolking. De kroon was herhaaldelijk het beletsel geweest
tegen de kerkelijke omwenteling, en ze kon dat te meer zijn,
omdat de hoge kerkelijke waardigheden sinds het eind der
vijftiende eeuw consequent gegeven waren aan koninklijke
gunstelingen of ambtenaren.
Omstandigheden,
die het schisma
v. Engeland voor.
bereidden.
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Doch Hendrik VI I I hield vast aan de kerkelijke orthodoxie, getuige zijn geschrift tegen
Luther; hij leefde in volmaakte harmonie met
de H. Stoel, die hem de titel van Defensor
fidei gegeven had. Maar de kwestie van zijn echtscheiding
maakte hem tot een vijand van Rome en tot middelpunt en uitvoerder van de schismatieke strevingen in zijn land.
De beruchte zaak van de echtscheiding begon in 1527, Hendrik was toen sedert achttien jaar gehuwd met de weduwe van
zijn broer, Catharine van Arragon, voor welk huwelijk hij
pauselijke dispensatie gekregen had. In 1527 krijgt hij onder
de invloed van zijn hartstocht voor Anna Boleyn gewetensbezwaren aangaande de geldigheid van die dispensatie. Aanvankelijk had Hendrik de zaak in Engeland willen behandeld
zien, en zo gebeurde het, dat Wolsey samen met kardinaal
Compegio een kerkelij ke rechtbank vormden, om de zaak te
behandelen. Doch, toen het op een uitspraak aankwam, verhinderde Compegio dit, terwij1 Clemens VI I op aandrang van.
Karel V het proces aan Rome reserveerde in 1529. Een huwelijksproces is, ook heden nog, een zaak van lange duur, en in
deze netelige zaak maakte men te minder haast in de hoop, dat
de tijd de hartstocht des konings zou bekoelen. Maar het werd
hoe langer hoe meer duidelijk, dat, welke pogingen de koning
ook aanwendde, de uitspraak van Rome in zijn nadeel zou zijn.
I ntussen was in 1532 Anna Boleyn zwanger geworden, en zij
verweet de koning, dat hij haar door het vooruitzicht op de
kroon bedrogen had. In Januari trouwde Hendrik in het geheim. Kort daarop was de huiskapelaan der familie Boleyn,
een zekere Cranmer, die in zijn hart protestant was en in het
geheim gehuwd, verheven tot aartsbisschop van Canterburry.
In Mei 1533 deed hij uitspraak in het huwelijksproces wat
hij natuurlijk niet doen kon, omdat de zaak reeds voor hoger
instantie in behandeling was —, verklaarde het huwelijk met
Catharina voor ongeldig, dat met Anna voor geldig. De 1 Juni
werd de nieuwe koningin plechtig in Westminster gekroond.
Het antwoord van paus Clemens VI I was de excommunicatie
van Hendrik en de nietig-verklaring van zijn tweede huwelijk ;
hiermee was de kwestie over het eerste huwelijk nog niet beslist.
Nog deed Frans I van Frankrijk een poging om te bemiddelen.
Bij Hendrik kon hij niets bereiken dan een belofte, dat hij de
paus trouw zou blijven, indien deze zijn eerste huwelijk nietig
verklaarde. Maar de paus, die tot aan de grenzen van de ge.

Aatileiding:echtscheiding van Hendrik
VIII.
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oorloofde toegeeflijkheid gekomen was, verklaarde 24 Maart
1534 in de plechtige vergadering der kardinalen en onder instemming van hen alien, dat het huwelijk met Catharina geldig
was. Er was nu geen sprake meer van onderhandelen ; Hendrik
stond voor de keuze, om zich aan Rome te onderwerpen of zich
van Rome te scheiden. Hij koos het laatste.
Hendrik had tijdens het proces in Engeland
Voltooiing: Akte v.
zijn
maatregelen genomen, om met succes het
suprematie.
schisma te kunnen doorzetten. De geestelijkheid had hij nog meer dan zij het reeds was,
Hendrik. opperhoofd
van zich afhankelijk gemaakt, het afdragen
der Engelse Kerk.
van de gewone belastingen aan Rome verboden, voor alle dispensaties e.d. zijn onderdanen verwezen
naar de primaat van Engeland, de aartsbisschop van Canterbury, onder verbod, om zich tot Rome te wenden. Zo had hij
het in zijn hand, om met een slag het schisma te voltooien, of
liever het schisma was reeds een felt, eer Rome het laatste woord
gesproken had. I n November '534 nam het Parlement de Akte
van Suprematie aan, waarin de koning genoemd werd „opperste
hoofd van de Engelse Kerk" ; — zonder enige beperking werd
de invloed van de Paus uitgesloten, zijn rechtsmacht ging over
niet op de Engelse Kerk maar op de Koning, die de hoogste
macht zou bezitten, ook in betrekking tot het dogma.
Vervolging. Tho- Wel kon Hendrik door de maatregelen, die
hij genomen had, het uiterlijk apparaat van
mas Morus, kardinaal Fisher.
de Engelse Kerk van Rome losmaken, over de
Kloosters opgegewetens van zijn onderdanen had hij geen
heven.
macht. Ook die wilde hij dwingen. Er werd
bepaald, dat alle ambtenaren, geestelijken en kloosterlingen,
onder ede de Akte van Suprematie moesten erkennen, en de
wettigheid van Elisabeth, de dochter van Anna Boleyn. Op
weigering stond de doodstraf. Zeer velen hebben die eden afgelegd, hetgeen niet te verwonderen is bij de wijze van benoeming der kerkelijke dignitarissen. Maar zeer velen toonden
beter inzicht in de constitutie der Kerk en meer vastheid van
karakter. Honderden boetten dat met de dood. Onder de slachtoffers van de vervolging van Hendrik VI I I zijn de voornaamste John Fisher en Thomas Morus. De laatste was door zijn
deugd en geleerdheid opgeklommen tot het ambt van grootkanselier ; hij was beroemd als rechtsgeleerde en humanist,
daarbij een man van voortreffelijk karakter. Hij verklaarde de
koning, dat hij om de twintig jaar, die hij misschien nog zou
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kunnen leven, zijn eeuwigheid niet wilde verspelen, en stierf op
het schavot 6 Juli 1535. — Fisher had ook het vertrouwen genoten van de koning, die van hem gezegd had, dat Been vorst
een trouwer onderdaan had. Hij was bisschop van Rochester,
uitstekend theoloog en voorbeeldig herder; dertien maanden
werd hij gevangen gehouden, in welke tijd Paulus I I I hem
troostte door zijn benoeming tot kardinaal. Ook hij stierf op
het schavot.
Niet minder woedde Hendrik tegen de kloosters. In 154o
was er niet een meer over. De goederen werden, zoals in
dergelijke omstandigheden steeds weer het geval is, goeddeels
verkwist, en zo betekende evenals elders de opheffing der
kloosters niet alleen een geweldige achteruitgang van het geestelijk leven, maar ook een economische ramp. De kloosters immers
waren de grote instellingen voor de verzorging der armen, en
voorlopig kwam niets hun plaats innemen. De opheffing der
kleine kloosters in 1536 had in de graafschappen Lincoln en
York een opstand tengevolge, die bloedig onderdrukt werd.
Zolang Hendrik leefde, was er in Engeland
Katholieke leer
geen sprake van het invoeren der nieuwe leer.
gehandhaafd.
Hij handhaafde het oude geloof met evenveel
vasthoudendheid als hij de pauselijke suprematie bestreed, en
menig protestant kwam op de brandstapel.
Bij zijn dood in 1547 liet Hendrik kinderen
Eduard VI. Regentschap v.
na uit zijn verschillende wettige en onwettige
graaf Seymour:
huwelijken. Bij Catharina van Arragon had
invoering der
hij een dochter, Maria, bij Anna Boleyn, Elihervorming door
sabeth, bij Johanna Seymour een zoon Eduard.
Cranmer. „Book
of common
Deze laatste volgde zijn vader op. Hij was pas
prayer".
ruim negen jaar oud en kwam onder voogdij
van zijn oom, graaf Seymour, die een ijverig aanhanger was
van de hervorming. Natuurlijk kreeg nu de hervormingspartij
de bovenhand, en van regeringswege werden predikanten vanaf
het vasteland in Engeland gehaald ; Cranmer stuurde aan de
geestelijken een prekenboek en een catechismus toe, die de weg
voor de hervorming moesten bereiden. De liturgie werd veranderd, en door Cranmer werd een Book of Common Prayer
samengesteld, dat de katholieke liturgische boeken zou vervangen. Het bevatte o.a. morgen- en avondgebeden, de communie-ritus, de plechtigheden van vormsel, priesterwijding, huwelijk, zieken-communie, begrafenis. Aanvankelijk was het een
compromis tussen Lutheranisme en Calvinisme met behoud van
355

verschillende katholieke elementen, maar in zijn tweede editie
van '552 gaat het, wat de leer over het avondmaal betreft, meer
de Calvinistische kant uit. Het invoeren van deze nieuwigheden
veroorzaakte verschillende oproeren, maar de regering zette
door. Ongeveer gelijk met het Book of Common Prayer werd
vastgesteld het ritueel voor het wijden der Anglicaanse geestelijken. Omdat daarin zorgvuldig alles vermeden is, wat in de
katholieke wijdingsritus betrekking heeft op de voornaamste
taak van de priester, het opdragen van het Offer, (waaruit
blijkt, dat bij de wijdende bisschop ontbreekt de intentie, om te
doen, wat de Kerk doet), verklaarde Leo XI I I in 1896 de wijdingen, die volgens het Anglicaanse ritueel toegediend zijn,
ongeldig.
Kort voor de dood van Eduard VI werd uit„Geloofsbelijdenis
gevaardigd
een geloofsbelijdenis in 42 artike
in 42 artikelen".
len, die naast Calvinistische, ook Lutherse,
Zwingliaanse en Katholieke leerstellingen bevatte. Ook deze
was door Cranmer samengesteld. Terwijl ze in de leer over
erfzonde en menselijke vrij held de katholieke leer nadert, houdt
ze de rechtvaardigmaking door het geloof alleen, de H. Schrift
als enige geloofsregel, het avondmaal in de zin van Calvijn,
terwijl ze de koning maakt tot hoofd der Engelse kerk. Eduard
VI ondertekende deze geloofsbelijdenis een maand voor zijn
dood ; de tijd was te kort, om ze nog algemeen in te voeren,
maar met geringe wijzigingen werd ze algemeen doorgezet in
de dagen van Elisabeth.
Na Eduard VI, die op zestienjarige leeftijd
Maria Tudor, de
stierf in 1553, komt aan de regering Maria,
„Bloeddorstige",
of de „Katho•
dochter uit het eerste huwelijk van Hendrik
lieke".
VIII. Zij trouwde met de Spaanse kroonprins
Philips I I, wat haar populariteit niet ten goede kwam, en, overtuigd katholiek, had zij het plan, om het katholieke geloof en
de eenheid met Rome te herstellen. Het eerste was vrij gemakkelijk, omdat de hervorming nog geen wortel geschoten had : voor
het einde van 1553 was hersteld de toestand, zoals die was in
het laatste jaar van Hendrik VIII. Meer moeite kostte de
terugkeer naar Rome, aan welks suprematie het Engelse yolk
zo zoetjes aan ontwend was. Met langzaam beleid bereidde
Maria deze zaak voor, paus Julius I I I deed ruime concessies
in betrekking tot de ontvreemde kerkelijke goederen, en het
resultaat was, dat r o November 1554 Engeland terugkeerde
tot de eenheid der Kerk. Bij die gelegenheid was kardinaal-

-
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legaat dezelfde Reginald Pole, op wiens hoofd Hendrik VI II
een prijs van vijftigduizend dukaten had gesteld.
Was Maria tot dan toe met grote gematigheid te werk gegaan, zij zou van gedragslijn veranderen. Er hadden verschillende oproeren en samenzweringen plaats met het doel, om de
koningin te onttronen en de godsdienst van Eduard VI te
herstellen. Daarom zette Maria de oude wetten van Hendrik
VI I I en Eduard VI tegen de ketters weder in werking, maar
nu tegen de Protestanten; in enige jaren tijds stierven bijna
tweehonderd ketters op het schavot. Deze terechtstellingen bezorgden aan Maria in de Engelse geschiedenis de bijnaam van
„Bloeddorstige" ; ze .had met gematigdheid eerst, dan, genoopt
door het optreden van haar tegenstanders, met gestrengheid
gewerkt voor de zaak, die verloor ; daarom werd haar zwaar
aangerekend, wat in haar vader en haar opvolgster om hun
succes vergeven werd. Maria stierf 17 November 1558, nadat
zij haar halve zuster Elisabeth tot opvolgster had aangewezen.
Deze had tot tweemaal toe beloofd, dat ze het katholieke geloof zou handhaven.
In de Lange regering van de dochter van
Elisabeth 1558—
Anna
Boleyn (1558-1603) werd Engeland
1603. Definitieve
scheuring. Bloevoor goed van de eenheid der Kerk losgedige vervolging.
maakt. Reeds terstond kwamen de hervormers, die tijdens het vorige bewind naar het vasteland waren
uitgeweken, terug. De koningin ging aanvankelijk met dezelfde
gematigheid de weg af, die Maria opgegaan was : in April 1559
werd de Akte van Suprematie weer in werking gesteld, in Juni
het Book of Common Prayer, eerst in 1563 de gewijzigde 42
artikelen. De houding van het Engelse Episcopaat was nu, in
tegenstelling met wat onder Hendrik VI I I gebeurd was, voorbeeldig : slechts een van de 15 bisschoppen legde de eed op de
Akte van Suprematie af. Alle andere werden afgezet. Veel
minder heldhaftig gedroeg zich de lagere geestelijkheid. Van
de 7500 priesters weigerden ongeveer 2000. Er werd een nieuwe
aartsbisschop van Canterbury aangesteld, Matthias Parker,
wiens wijding ongeldig was. Het yolk verzette zich vooreerst
niet tegen deze nieuwe verandering, het was trouwens voor een
groot deel met de verandering ingenomen, ofwel door de herhaalde veranderingen van de laatste vijf en twintig jaren het
spoor bijster geraakt.
Van Franse zij de werd er in Rome bij de pausen Paulus I V
en Pius I V op aangedrongen, dat zij zouden verklaren, dat
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Elisabeth onwettig geboren, en dus geen rechtmatige koningin
was. Dan zou de Engelse kroon komen aan Maria Stuart,
koningin van Schotland, en gehuwd met Frans II van Frankrijk. Maar van Spaanse zijde spoorde Philips I I, uit vrees voor
vermeerdering van de Franse invloed, tot gematigdheid aan,
waartoe de pausen toch geneigd waren, omdat zij hoopten op
een terugkeer van Elisabeth. Zo kon deze zonder buitenlandse
inmenging haar heerschappij vestigen, en toen in 1568 haar
nicht Maria Stuart zich onder haar bescherming moest stellen
en feitelijk haar gevangene werd, was ze daarmee verlost van
een mededingster, die steeds tegen haar had kunnen uitgespeeld worden.
Eindelijk, in 157o, sprak Pius V tegen „Elisabeth de gewaande koningin van Engeland en haar aanhangers" de excommunicatie uit. Tot dan toe was het lot der Engelse katholieken nog dragelijk geweest, het was verzwaard sedert de gevangenschap van Maria Stuart, die door vele katholieke edelen
beschouwd werd als de wettige koningin, en te wier bate een
opstand voorbereid was ; nieuwe pogingen in die richting na
de excommunicatie, welke pogingen door Spanje zouden gesteund worden, ontketenden een hevige vervolging van de
katholieken. Als hoogverraders werden aangezien alien, die de
legitimiteit van Elisabeth bestreden of ook maar betwij felden,
of die het gezag van Rome erkenden ; de weigering, om de godsdienstoefening van de officiele kerk bij te wonen, werd gestraft
met ongelooflijk hoge boeten ; ten slotte werd niet alleen tegen
al le priesterlijke functies, maar zelfs tegen het herbergen van
een priester de doodstraf bepaald. En de regerings-ambtenaren
zorgden, dat de wetten streng werden uitgevoerd. Enige honderden katholieken stierven voor hun overtuiging. We moeten
er bijvoegen, dat het de non-conformisten onder de protestanten
weinig beter ging ; het was de koningin ernst met haar volstrekte heerschappij over de gewetens harer onderdanen !
Het aantal katholieken nam voortdurend af,
Seminarie v.
zodat er op het eind der regering van ElisaDouai. Engels
beth misschien niet meer waren dan honderd
College te Rome.
twintig duizend. Voor de geestelijke bediening zorgden priesters, die gevormd waren in het seminarie,
dat William Allen in 1568 te Douai had gesticht, en naar Reims
had overgebracht ; of ze studeerden in het Engels College, dat
1579 te Rome was opgericht. Sinds 158o werken er in Engeland
geregeld Jezuieten. Edmond Campion S. J. stierf in 1581 de
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marteldood. Van de driehonderd missionarissen, die onder de
regering van Elisabeth naar Engeland kwamen, stierf bijna de
helft aan de galg. Deze missionarissen hebben de overblijfselen
van het katholieke geloof in Engeland gered, als een rijke belofte voor de toekomst.
Toen in 1588 de onoverwinnelijke vloot van Philips II verslagen en vergaan was, had Elisabeth niets meer te vrezen, en
kon ze rustig doorwerken aan de hervorming der Engelse kerk,
en aan de eerste opbouw van het Engelse wereldrijk, waarvan
zij inderdaad de grondlegster is.

lerland blijft trouw.

Had in Engeland het invoeren van de staats-

kerk zo groot succes, het sends de twaalfde
eeuw met Engeland verenigde I erland, dat het Engelse juk met
tegenzin droeg, liet zich het voorvaderlijk geloof niet afhandig
maken. Sinds de dagen van Hendrik VIII heeft het I erse yolk
ontzaglijk veel geleden, om met zijn nationaliteit het katholieke
geloof te handhaven.
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HOOFDSTUK II.
De Hervorming der Katholieke Kerk.
§ 1. De Pausen tot aan het Concilie van Trente.

Geweldige slagen heeft de hervorming aan de
Moederkerk toegebracht. Wanneer omstreeks
het
jaar 1600 de vooruitgang tot staan geEuropa 1600.
komen is, dan toont de godsdienstkaart van
Europa, hoe grote gebieden zijn verloren gegaan. Engeland en
Schotland, de Noordelij ke Nederlanden, Scandinavia, Denemarken, Noord- en Midden-Duitsland, Pruisen, Koerland,
Lijfland, Estland, Finland, enige kantons van Zwitserland,
vertonen de kleuren van verschillende protestante sekten, terwijl in bijna alle andere landen in mindere of meerdere mate
aanhangers van het Protestantisme gevonden worden. Daar
staat tegenover, dat in bijna alle genoemde landen een krachtige
kern van trouwe katholieken over was, die met te meer ijver
vasthield aan het voorvaderlijk geloof, naar mate daarvoor meer
geleden was.
Hoe heeft de Kerk zich gehouden in die crisis, welk voordeel
heeft zij getrokken uit de harde les, die de Voorzienigheid haar
liet toedienen ? Ziedaar de vraag, die nu behandeld moet worden. Men merke evenwel op, dat we de gevolgen van wat in de
zestiende eeuw gebeurde nog niet ten voile kunnen overzien,
omdat het proces nog in voile gang is. Tenslotte zal blij ken,
hoe God uit het kwaad van de ketterij goed weet te trekken
voor Zijn Kerk. Voor ons is het eindresultaat voorlopig verborgen, we kunnen slechts de onmiddellijke gevolgen zien, en
constateren, dat de hervorming de grote stoot gegeven heeft
tot het eindelijk-doorvoeren van die „hervorming in hoofd en
leden", waarom zo dikwijls en zo luid gevraagd werd.
Die hervorming is uitgegaan van Rome, dat daardoor in het
leven der Kerk de plaats hernam, die het nooit had moeten
verlaten.
Na de dood van Leo X 52i) volgde de enige
Adriaan V1 1522Nederlandse
paus Adriaan VI. Hij, Adriaan
/52 3 •
Florisz., was geboortig uit Utrecht, van burgerlijke afkomst, ontving zijn eerste opleiding aan de Hieronymus-school te Utrecht, waar hij de geestelijke leiding genoot
van de Broeders van het Gemene Leven, ging dan te Leuven
Godsdienstige
toestand van
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studeren, waar hij in 1491 den doctorstitel behaalde. In 1507
koos Maximiliaan hem tot leraar voor de jonge Karel V, in
1515 kwam hij in de raad van Margaretha van Savoye, en kort
daarop werd hij belast met een zending naar Spanje, waar hij
de rechten van Karel V op de troonopvolging moest handhaven.
Toen koning Ferdinand van Spanje in 1516 overleed, nam hij
met kardinaal Ximenes, de grote hervormer van Spanje het
bestuur in handen. Spoedig werd hij bisschop van Tortosa en
kardinaal. Hij bleef in Spanje tot Juli 1522, om dan als paus
naar Rome te gaan.
I n het conclave stonden de keizerlij k-gezinde kardinalen
tegenover de Frans-gezinde. Zij kwamen ten slotte op voorstel
van kardinaal de Medici tot overeenstemming op de persoon van
de afwezige kardinaal van Tortosa. De keuze werd met verwondering, zelfs verontrusting vernomen. De hovelingen van
Leo X waren de wanhoop nabij : het zou wel een half jaar
duren, eer de nieuwe paus in Rome was, en intussen waren zij
zonder inkomsten ; daarenboven zou de „Vlaamse" Paus wel
landgenoten in zijn dienst nemen. De kardinalen zelf waren
bang voor de gevolgen van hun keuze; wie zou de kerkelijke
staat in zijn voegen houden tijdens de afwezigheid van de paus?
Hoe zou het geschokte financiele evenwicht hersteld worden
door een paus, die wel de slippendrager zou zijn van de keizer,
wat zou het lot der kardinalen zijn, indien deze ascetische paus
eens in alle ernst ging hervormen ? Het yolk las gretig de
paskwillen tegen de „barbaar", de spotprenten, waarvan bijv.
een de paus voorstelde als schoolmeester, bezig om de kardinalen
met roeden te tuchtigen. Frans I was zó verbolgen, dat hij zelfs
een tijd lang de titel van paus weigerde aan „de schoolmeester
van Karel V". Twee categorieen juichten : de Duitsers, die
voor het eerst sinds Nicolaas I I (1 o6i) een stamgenoot als
paus zagen ; en alle vrienden der ware hervorming, die de
schoonste verwachtingen verbonden aan de keuze van deze vrome
en reine priester.
Adriaan vernam zijn keuze in Spanje, zonder vreugde, maar
volkomen kalm en bereid, om de opgelegde last te aanvaarden.
Van het begin of toonde deze vrome, eenvoudige en streng
levende man duidelijk, dat hij wilde zijn de algemene vader
der hele Christenheid en uitsluitend bedaCht op het heil der
Kerk. Daarom wenste hij neutraal te blijven in de strijd tussen
Karel V en Frans I ; de tijd, die hij nog in Spanje opgehouden
werd, besteedde hij, om zijn verhouding tot de beide vorsten te
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regelen, en hij verliet Spanje op dezelfde dag, dat Karel V er
aankwam, zonder zijn vroegere leerling gezien te hebben. Nog
in Spanje verklaarde hij, dat het zijn taak als paus was, om de
beneficies van priesters, niet, om de priesters van beneficies te
voorzien.
Meer dan een half jaar na de keuze, in Augustus 1522, kwam
Adriaan in Rome. Met vreugdebetoon werd hij ontvangen, omdat de Romeinen in die tijd geleden hadden van de regeringloosheid. Maar de vreugde duurde niet lang. De ernstige hervormingsplannen van Adriaan en zijn pogingen, om die uit te
voeren, maakten hem bittere vijanden. Daarenboven was Adriaan te oud, om zich in taal en gewoonten nog te kunnen aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. Een en ander maakte, dat men
hem in Rome zijn hoofdgebrek nooit vergaf : hij was een vreemdeling ! Had hij zich aangepast aan de bestaande misbruiken
van de verwereldlijkte curie, de Romeinen zouden hem geduld
hebben, zoals zij het de Spanjaard Alexander VI hadden gedaan ; — een paus, die ernst maakte met de hervorming, wilden
de curialen niet.
De katholieke wereld verwachtte van deze paus de hervorming : van alle kanten bereikten hem memories en voorstellen
daartoe. Feitelijk kon hij slechts beginnen aan de hervorming
van zijn eigen omgeving, maar zelfs daar was het succes gering.
Hij hoopte door de hervorming van eigen hof paal en perk te
kunnen stellen aan de afvalbeweging in Duitsland ; maar zijn
edelmoedige bekentenis en zijn beroep op de Duitse natie vonden in Neurenberg geen gehoor. Succes had Adriaan niet, —
zijn pontificaat duurde slechts ruim een jaar maar zijn bedoelingen en pogingen zouden straks door anderen worden
overgenomen, en dan zou blijken, hoezeer hij het heil der Kerk
op het oog heeft gehad. Adriaan stierf 14 September 1523. Zijn
door hem tot het kardinalaat verheven vriend en vertrouweling,
Willem van Enkevoirt, stichtte hem een grafmonument in de
Nederlandse kerk, de Anima, te Rome, en liet daarop beitelen
deze woorden : „Proh dolor, quantum refert in quae tempora
vel optimi cujusque virtus incidat", „Helaas, wat is het toch
zelfs voor de beste mens van groot belang, in welke tij den hij
leeft !"
Rome, dat van de ,,barbaar" de hervorming niet had willen
aannemen, zou onder het volgend pontificaat uit zijn feestroes
worden wakker geschud op hardhandige wijze door echte barbaren uit Duitsland en Spanje.
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Na een conclaaf van vijftig dagen kozen de
kardinalen eindelijk een nieuwe paus, Clemens VI I, neef van Leo X. In zij n politiek was hij uiterst ongelukkig. Adriaan VI had, gedwongen door de bedreigingen
van Frans I, een defensief verbond gesloten met Karel V. Het
oude geVaar van insluiting van de Kerkelijke Staat tussen
Napels en Lombardije onder een heerser, noopte de nieuwe
paus, om de politieke vriendschap met de keizer te verwisselen voor een bondgenootschap met Frans I. Maar, voor hij
dit had aangegaan, werd Frans bij Pavia verslagen en gevangen genomen. Na de bevrijding van de koning, die zich aan
de bepalingen van de vrede van Madrid niet gebonden achtte,
ontstond een liga tegen de keizer tussen Engeland, Frankrijk,
Florence, Venetic, Milaan en de paus. De krijgsvoering van de
liga was ongelukkig, en in 1527 rukten de keizerlijke troepen
onder George van Frundsberg en de connetable de Bourbon
tegen Rome op : zij waren 22.000 man sterk, Spanjaarden en.
Duitsers. Deze troepen, maandenlang niet betaald, slecht gevoed en gekleed, verlangden onstuimig de plundering van
Florence en Rome. Toen Frundsberg gestorven was bij een
poging, om hen te kalmeren, was er geen houden meer aan. De
diplomaten hadden mooi verdragen sluiten met de paus, de
aanvoerders hadden de troepen niet meer in hun macht. Florence, dat zich danig versterkt had, lieten zij liggen, en begin
Mei 1527 verschenen zij voor Rome, waar tot verdediging besloten werd, maar niets voorbereid was.
De 6 Mei drongen de troepen de Leostad
Plundering van
(waar St. Pieter en het Vaticaan liggen aan
Rome .
de overzijde van de Tiber) binnen. De Bourbon sneuvelde, en daarmee was de stad overgeleverd aan een
hoofdeloze bende. De paus vluchtte naar de Engelenburg, met
hem ongeveer drie duizend personen. Onmiddellijk begon het
moorden van mannen, vrouwen en kinderen; 's nachts werd er
geplunderd bij het licht van waskaarsen, en toen alle voorwerpen
van waarde in de huizen geroofd waren, eiste men van de bewoners een losprijs voor hun leven ; wie niet betaalde, werd vermoord. Dan waren de vrouwen en meisjes aan de beurt, om geschonden te worden. Hierin onderscheidden zich vooral de
Spaanse troepen. Ouderdom noch stand werd ontzien, zelfs
kloostervrouwen werden geschonden, ja publiek verkocht. Niet
minder gruwelijk waren de heiligschennissen : soldaten brachten een ezel, als bisschop uitgerust, in een kerk, en trachtten een
Clemens VII,
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priester te dwingen, het dier te bewieroken en zelfs de H. Hostie
te geven. Daar de priester „un povero sacerdote ma generoso
christiano",zoals het bericht zegt, weigerde, werd hij in stukken
gehouwen. Dat vooral de Lutheranen zich op dergelijke wijze
te buiten gingen valt te begrijpen. Ook de keizerlijk-gezinden
werden niet gespaard, evenmin de vreemde gezanten. Het aantal doden laat zich niet bepalen; men spreekt van 12.000, en dat
op een bevolking van 55.000 ! De kunstschatten van Rome en de
wetenschappelijke verzamelingen werden niet minder gevoelig
getroffen; men vond pauselijke archiefstukken en kostbare
handschriften zo maar op straat liggen, of ze werden gebruikt
als ligging voor de paarden. Dat de Vaticaanse verzamelingen
niet nog meer leden, is te danken aan de omstandigheid, dat
Philibert van Oranje, die in naam het hoofd der troepen was,
daar zijn hoofdkwartier had opgeslagen : hij hield zijn paarden
dicht bij zich, uit vrees, dat zij gestolen zouden worden, en zci
werd zelfs de Sixtijnse kapel als stal gebruikt.
Het moorden en plunderen duurde minstens een hele week;
bij al de ellende voegden zich hongersnood en pest. Daarna
werd het rustiger, maar niet beter. De paus in de Engelenburg
kon het niet lang uithouden : de 7 Juni namen volgens gesloten
traktaat de Spaanse en Duitse troepen bezit van het kasteel :
de paus zou gevangen blijven, totdat enige steden van zijn Staat
waren uitgeleverd, en het losgeld betaald. Hij bleef er tot
December, terwij1 de troepen reeds half Juli de stad verlaten
hadden, maar, in de nabijheid legerend, haar bleven beheersen.
I n Februari 1528 trokken ze af, toen de liga-troepen naderden.
Rome werd toen door die bevriende legers nog eens onderhanden genomen. Maar wat over was van de keizerlijke troepen —
het waren nog slechts 13.000 man, zó had de pest gewoed —
stelde zich in het uur des gevaars weer onder de gehoorzaamheid der bevelhebbers. Zo waren ze in staat, om de liga-troepen
voor Napels te verslaan, en Karel V was onbeperkt overwinnaar.
Er volgde een toenadering tussen keizer en paus. Clemens VI I,
die in December naar Orvieto gegaan was, keerde October 1528
naar zijn verwoeste stad terug : vier vijfden der huizen was onbewoond, een groot aantal vernield, de kerken stonden beroofd.
I n 1529 werd de vrede tussen de keizer en de paus en de keizer
en Frankrijk gesloten, en die werd bezegeld door de keizerskroning van Karel te Bologna in Februari 1530. Dit was de
laatste maal, dat een keizer van het H. Roomse Rijk door de
paus gekroond werd.
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De verwoesting van Rome, de ,Sacco di
Roma", is van overweldigende betekenis voor
de zaak der hervorming. n heel I talie, in
heel Europa ging een geweeklaag op over de
verwoesting der stad, die eeuwenlang een onvergelijkelijke aan,
trekkingskracht gehad had voor alle volkeren. Zoals in de
dagen van St. Hieronymus beweenden talrijke schrijvers in
proza en poezie de ondergang van het heerlijke Roma. „Niet de
stad", zei Erasmus, „maar de wereld is ten-onder-gegaan" ;
woorden vol waarheid. De Sacco betekend inderdaad het einde
der. Renaissance, het einde van het Rome van Julius II en
Leo X. Ene wereld was tenonder gegaan, een nieuwe zou ontstaan. De catastrophe, die zo plotseling een einde maakte aan
de bond tussen het pausdom en de soms naar het heidendom
overhellende Renaissance, leidde de ontnuchtering van de wereld in en baande de weg voor de katholieke hervorming. De
vreselijke gebeurtenis zou een mijlpaal worden niet alleen op de
weg van letteren en kunst, maar ook op die van de godsdienst.
Algemeen zag men in de verwoesting van Rome een hemels
strafgericht over de in zonden verzonken hoofdstad der Christenheid, een vreselij k zoenoffer voor het slechte voorbeeld, dat
talloze prelaten en zelfs enige dragers der tiara in de renaissancetijd aan de wereld gegeven hadden. Ook het gewone yolk
dacht er zo over, en menigeen kwam tot inkeer. De school van
het lijden was ook bier de school der loutering. Men zag er
velen zich terugtrekken in de eenzaamheid, om boete te doen;
het schuldbewustzij n, dat langzamerhand tot verbetering moest
leiden, kwam boven. De latere kardinaal Sadoletus schreef aan
Clemens VI I : „Wanneer door onze rampen voldaan is aan de
toorn en de gestrengheid Gods, wanneer deze verschrikkelijke
straf fen ons de weg banen naar betere zeden en betere wetten,
dan is ons ongeluk toch nog niet het ergste geweest. Wat van
God is, daarvoor zal God zorgen ; maar wij hebben nu voor ons
een leven van verbetering, waarvan geen wapengeweld ons kan
aftrekken; laten wij slechts onze daden en onze gedachten daarop richten, dat wij de ware glans van het priesterschap en onze
ware grootheid en macht in God zoeken." I n de tijd van de
grootste nood waren dan ook Clemens VI I en met hem vele
kardinalen en prelaten in zich zelf gekeerd ; echter, naarmate
het gevaar week, begon de Mediceer zich weer te verliezen in
het labyrinth der politiek. Maar bij velen was de stemming blijvend, en onder het volgend pontificaat begint het pausdom zich
De „sacco di Ro
ma einde der
Renaissance.

-
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bewust te worden van de nieuwe taak, die het zich gesteld zag
door de afval van het Noorden.
De Sacco had als een onweer in Rome de
Ernstige poginlucht gezuiverd. De stad had te veel geleden,
gen tot ware herdan dat nog weer het vrolijke, in de grond
vorming,
bedorven, leven van de tijd van Leo X kon
geleid worden. De zorgeloze dweperij met de klassieke oudheid,
het leven vol glans en feestroes, waarvan de zedelijke verdorvenheid door de kunst van grote meesters nauwelijks verborgen
kon worden, de hele vrolijke renaissance was voor altijd voorbij.
In plaats van de half-heidense optochten zag men nu processies,
in de plaats van dichters en muzikanten traden de boetepredikers. De hervorming wordt een volksbeweging, nog niet zo zeer
in Rome, vanwaar ook al te veel goede elementen verdreven
waren, als in Noord-Italie. Die beweging uit zich in de bloei
van pas-gestichte Orden en Congregaties. De Theatijnen, die
in 1524 gesticht werden door de H. Cajetanus van Thiene en
Joannes Petrus Caraffa, bisschop van Theate, die straks paus
Paulus I V zal zijn, leverden uitstekende zielzorgers; de Capucijnen, gesticht in 1525, grepen krachtig terug op het oude
ideaal der Franciscaanse armoede ; de Barnabieten, gesticht
door de H. Antonius Maria Zaccaria in 153o, maakten zich
verdienstelijk voor het onderwijs; de Somaskers, gesticht door
de H. Hieronymus Aemilianus, zorgden voor wezen, armen en
zieken ; de Ursulinen, gesticht door de H. Angela Merici in
1535, stelden zich in dienst van ziekenverpleging en onderwijs.
Rond 154o stichtte de H. Joannes de Deo zijn broeders voor de
dienst der zieken. Zij kregen de regel der Augustijnen. Boven
allen uit staat de Societeit van Jezus, waarvan de leden in het
vervolg gemengd zijn in alle grote kerkelijke gebeurtenissen,
en die daarom afzonderlijk besproken wordt.
De laatste levensjaren van Clemens VI I werden meer gevuld
met politieke besprekingen dan met hervormingsmaatregelen.
Hij stierf I 534 en werd zeer spoedig opgevolgd door Paulus I I I
(1534-1549). Deze paus uit de familie Farnese was sinds
veertig jaar kardinaal, en had sinds zijn priesterwijding in 1519
voorbeeldig geleefd. Onder zijn pontificaat kreeg de strengkerkelijke richting vaste grond. De benoeming van een aantal
uitstekende kardinalen is niet de minste verdienste van deze
paus ; hij heeft ook het succes gehad, dat na de overwinning van
talloze moeilijkheden in 1545 eindelijk bijeenkwam het Concilie
van Trente.
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2.

De Societeit van Jezus.

Toen de verwereldlijking in de Kerk haar hoogtepunt naderde, en de pauselijke stoel zelf beklommen werd door degene, die
hem onteren zou, de Spanjaard Alexander VI, werd in Spanje
geboren de man, die meer dan enig ander zal werken aan de
hervorming der Kerk, aan het terugwinnen van wat zij verloren
had aan haar innerlijke zuiverheid en uiterlijke glans : in de
negentiger jaren der vijftiende eeuw zag op het oude stamslot
Loyola het levenslicht I nigo, die zich later
H. Ignatius v.
Ignatius
noemde. Zijn je
ugd was als die van.
Loyola.
andere edelknapen; hij leerde lezen en schrijven, nam dienst bij de onderkoning van Navarra, was strijdlustig, beminde het spel, en had zijn liefdesavonturen. In 1521
maakte hij het beleg van Pampelona door de Fransen mede :
hij wilde de vesting tot het uiterste verdedigen, en deze viel
eerst, Coen I nigo door een kanonskogel aan het been zwaar gewond was. Men bracht hem naar het ouderlijk slot. Het genezingsproces was zeer pijnlijk : met soldateske moed verdroeg
I nigo zijn smarten.
Bij gebrek aan ridderromans, begon de zieke ter tijdspassering te lezen in heiligenlevens en in het Leven van Christus
door Ludolf van Saksen, een Kartuizer uit de veertiende eeuw.
Lang schommelde I nigo tussen wereldse en geestelijke neigingen; hij deed deze ervaring op : de wereldse gedachten vermaakten hem wel, maar lieten ten slotte dorheid en mismoedigheid in zijn ziel — maar wanneer hij zich voornam, om het
strenge leven der heiligen na te volgen, dan voelde hij niet alleen troost in de voornemens zelf, maar bleef ook daarna tevreden en vrolijk. Door acht te slaan op dit onderscheid kwam
hij tot de conclusie, dat de eerste opwellingen van de boze geest
kwamen, de laatste van de goede. Ten slotte hielden de godsdienstige gedachten de bovenhand. Eindelijk genezen, ondernam hij een pelgrimstocht naar het Catalonisch heiligdom van
Onze Lieve Vrouw te Montserrat. Daar vond hij een Benedictijnerklooster, dat juist hervormd was, en een aantal kluizenaars. Hij legde er een levensbiecht af, hing zwaard en dolk
bij het genadebeeld, schonk zijn ridderdracht aan een bedelaar,
en kleedde zich in boetekleed.
Van Montserrat trok I nigo naar het in de nabijheid gelegen
Manresa, waar hij eerst opgenomen werd in een hospitaal,
maar weldra zich terugtrok in een spelonk. Hij gaf zich daar
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over aan de strengste boetewerken. Zijn begrip van het geestelijk leven was nog zó onvolmaakt, dat hij de uiterlijke boetewerken als de enige maatstaf van heiligheid beschouwde. Die
strenge boetedoening is voor I gnatius geweest het doden van
de oude mens, en weldra volgde een periode, waarin hij begenadigd werd met buitengewone verlichtingen. Een ernstige
ziekte deed hem besluiten, om de uiterlijke gestrengheid van
zijn leven te matigen ; met des te meer ij ver legde hij zich toe
op het innerlijke leven.
Hij kreeg de genade van het beschouwende
,Geestelijke Oefegebed,
volgens zijn eigen getuigenis leerde hij
ningen"
biddend meer, dan alle geleerden hem zouden
hebben kunnen bijbrengen. Zelf aldus verlicht, gaf Ignatius
ook aan anderen „geestelijke oefeningen", en uit zijn opgetekende ervaringen met zich zelf en anderen te Manresa groeide
de Excer cilia Spiritualia het wonderbare boekje, dat in zijn
korte eenvoudigheid en zijn gedrongen verstandelijkheid een
heel enige plaats inneemt in de wereldliteratuur. Men heeft
nagegaan, welke menselij ke invloeden I gnatius ondergaan heeft,
direct of indirect, bij het beleven en schrijven van zijn werk. En
er is gebleken, dat zowel de Benedictijner ascese als die van de
Broederschap van het Gemene Leven, zowel de Kartuizer als
de Franciscaner opvatting van het geestelijk leven niet vreemd
geweest zijn aan de totstandkoming ervan. Ignatius was geen
nieuwlichter, die, met versmading van het oude en overgeleverde, eigen wegen ging bewandelen, welke dwaalwegen
moesten zijn; maar, vasthoudend aan hetgeen sinds eeuwen beleefd en geleerd was in de Kerk, heeft hij onder de invloed van
Gods voorlichting die kanten van het ascetisch leven naar voren
gebracht, waaraan juist zijn tijd een bijzondere behoefte had..
Tegenover het mysticisme, dat in de latere middeleeuwen veelvuldig tot dwaling geleid had, orndat het te veel vertrouwde
op de genade met achterstelling van eigen werkzaamheid, en
dat in die richting zijn uiterste consequentie bereikt had in de
leer van Luther, die de vrije wil uitschakelt en alles aan de
werking der (verkeerd opgevatte) genade toeschrij ft, — stelde
Ignatius de wil op de voorgrond, en leerde hij, hoe de wil door
medewerking met Gods genade moet geoefend worden, om in
staat en bereid te zijn, om zich geheel aan God over te geven.
Aan de moderne mens der Renaissance, die de menselij ke persoonlijkheid wil cultiveren en opvoeren tot volmaaktheid, wees
Ignatius' boekje de weg, om met inachtneming van het hoogste
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levensdoel en daarop gericht, alle menselijke vermogens harmonisch te ontwikkelen. Vijftien jaar vroeger dan Calvij n kwam
met zijn eenzijdig en verschrikkelijk systeem ter nastreving van
de ere Gods, stelde Ignatius de vermeerdering van Gods eer als
doel, reeds terstond in het begin van zijn geestelijke oefeningen,
een doel, dat bewust nagestreefd kan en moet worden, terwijl
de mens werkt aan zijn eigen volmaaktheid, en daardoor bouwt
aan zijn eigen geluk.
Het boekje van Ignatius werd bij het gebruik, dat hij-zelf
in de leiding der zielen ervan maakte, in onderdelen vervolmaakt en gewijzigd. Het werd voor het eerst gedrukt in 1548,
en in het zelfde jaar door pans Paulus I I I na een nauwkeurig
onderzoek niet alleen goedgekeurd, maar aan de gelovigen
dringend aanbevolen. De Societeit van Jezus heeft steeds haar
kracht gevonden in de Excercitia : de meditatie over de twee
vanen en over het Rijk van Christus is de grondtoon van de
Orde. Buiten e Societeit is .het boekje enige eeuwen lang de
leidraad bij uitnemendheid geweest voor de geestelijke oefeningen in de ganse Christenheid, het heeft in ontelbare zielen
de grondslag helpen leggen voor hoogopstrevende heiligheid.
Na een verblijf van ongeveer een jaar te
Pelgrimsreis.
Manr e sa ging I gnatius in 1523 als armpelStudien.
grim naar het H. Land, om dat door prediking
voor Christus te veroveren. Maar de overste der Franciscanen
aldaar vertrouwde de predikende vreemdeling zonder theologische scholing niet, en dwong hem door bedreigingen met
de ban tot vertrek. Over Venetie kwam hij in Barcelona. Zijn
plan, om in een bestaande Orde te treden, gaf hij op, hij Wilde
in vrije ijver voor Gods eer werken. Maar zijn ervaring in het
H. Land had hem geleerd, dat hij daarvoor humahistische en
theologische vorming nodig had, en zo zien we de ruim dertigjarige edelman twee jaar met de knapen op de schoolbanken te
Barcelona. Daarna maakte hij hogere studien te Alcala en
Salamanca. Overal gaf hij zijn geestelijke oefeningen, en vele
vrome zielen zochten zijn leiding. De opspraak, die daaruit
ontstond, bracht I gnatius tot tweemaal toe in aanraking met
de I nquisitie, die hem gevangen zette. Maar beide keren werd
hij onschuldig verklaard.
In 1528 ging Ignatius naar Parijs, om aan de Sorbonne zijn
studies voort te zetten. Hij bleef er zeven jaar, behaalde de
graad van magister artium, en hield zich bezig met de studie
der theologie. Zijn levensonderhoud bedelde hij, en ondernam
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daartoe onder de vacanties grote tochten, die hem tot in Londen
brachten. Had I gnatius reeds in Spanje volgeEerste gezellen.
lingen gehad, te Parijs kreeg hij er zulke, die
Grondslagen v.
de Societeit v.
hem niet meer zouden verlaten. De eerste waJezus•
ren zijn huisgenoten Petrus Faber, een priester uit Savoye, en Franciscus Xaverius, een edelman uit Navarra, vervolgens Diego Laynez, Alfonsus Salmeron, Nicolaus
Bobadilla en Rodriguez de Azevedo. Alleen Petrus Faber was
priester. Het is aan deze zes mannen, dat Ignatius zijn plan
ontvouwde, om een apostolisch leven te gaan leiden, en het H.
Land door bekering te veroveren. Op 15 Augustus 1534 gingen
zij naar de kerk van St. Denis op de Montmartre, en, terwijl
Petrus Faber de H. Mis las, beloofden zij ieder voor zich, dat
zij in kuisheid en armoede zouden leven, en naar het H. Land
gaan, om daar aan de bekering der ongelovigen te arbeiden. Bij
de laatste gelofte voegden ze deze beperking, dat ze een jaar te
Venetie op scheepsgelegenheid zouden wachten, en was die
niet gevonden, zij zich ter beschikking van de Paus zouden
stellen voor ieder Apostolisch werk.
I nderdaad waren ze drie jaar later met nog enigen, die zich
bij hen gevoegd hadden, in Venetie ; ze vragen en krijgen van
paus Paulus I I I de nodige volmachten voor hun werk, ze worden priester gewijd — maar de scheepsgelegenheid deed zich
niet voor : Venetie was in oorlog met Turkije. Zo waren ze van
hun gelofte ontslagen, en togen ze naar Rome, om zich ter beschikking van de paus te stellen. Ze namen de militaire naam
aan van „Compania de Jesus", Societas Jesu.
In Rome winnen de gezellen langzamerhand aan invloed en
ontzag, ofschoon het aan tegenwerking niet ontbrak. Door de
invloed der geestelijke oefeningen begonnen velen dikwijls de
H. Sacramenten te ontvangen ; in de jaren 1538-1539 heerste
in Rome de pest, die hun gelegenheid gaf om liefdewerken te
beoefenen. De paus gaf te kennen, dat hij binnenkort enige
leden van het gezelschap naar verschillende streken zou uitzenden. Maar voor dit gebeurde, werd eerst de Orde definitief
gesticht. Na maandenlange voorbereiding in gebed en beraadslaging ontwierp Ignatius statuten, die aan de goedkeuring van
Paulus III werden onderworpen. Het duurde lang, eer de
goedkeuring kwam, want er waren in die keuringscommissie
bezwaren tegen het stichten van een nieuwe Orde; en dan nog
wel een Orde zonder koorgebed, zonder vastgestelde vastendagen, en met een bijzondere gelofte van gehoorzaamheid aan
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de Paus. Eindelijk, 27 September 1540, verscheen de bul : „Regimini militantis Ecclesiae" van Paulus III, waarin de Societeit van Jezus de pauselijke goedkeuring verkreeg. Voorlopig werd het aantal leden tot zestig beperkt ; maar deze beperking werd drie jaar later opgeheven. Ignatius werd tot
eerste generaal gekozen, en 22 April 1541 legden de leden de
plechtige geloften of in de kerk van St. Paulus buiten de muren.
De werkzaamheid der nieuwe Orde nam sterk
Werkzaamh eid in
toe.
Ze kreeg in Rome de kerk van S. Maria,
R
Rome.
della Strada, waarnaast het generaalshuis gebouwd werd, en die na een halve eeuw plaats maakte voor de
grote kerk der Jezuieten „Il Gesii". De zorgen van Ignatius en
de zijnen richtten zich op alle werken van zielenleiding en
naastenliefde. Speciaal mag genoemd worden hun arbeid onder
de Romeinse geestelijkheid. Driemaal per week hield Nadal
conferenties over de priesterlijke plichten. De stads-vicaris verplichtte de priesters, daarbij tegenwoordig te zijn. Het succes
was voor de vicaris aanleiding om te bepalen, dat niemand te
Rome, waarheen zovele onwaardigen kwamen, de priesterwij ding mochten ontvangen, die niet eerst bij de Jezuieten een
levensbiecht had afgelegd, en op zijn zeden en kennis onderzocht was. In 1548 meldde I gnatius naar Leuven : „Tot heden
toe hebben we nauwelijks aan een vierde der candidaten het
getuigenis van waardigheid kunnen geven." Dat was praktisch
hervormingswerk !
De voornaamste bezigheid van I gnatius beGeest der Orde.
stond in de lending en bevestigrng van zip n
Orde. Hierin bracht hij in toepassing de leer van zijn Exercitia :
boetedoeningen en uitwendige werken acht hij hoog, maar
hoger de zelfoverwinning, die zich uit in een bereidwillige en
edele, niet slaafse en afgedwongen, gehoorzaamheid. Sindsi547
tot aan zijn dood is hij voortdurend bezig aan de redactie van de
wetten zijner Orde en der vervolmaking ervan. Uit die wetgeving blijken doel, inrichting en eigenaardigheid der Orde.
Doel der Socie
Het doel en de werkzaamheid der Societeit
telt,
worden door St. I gnatius aldus omschreven :
„Alwie in onze Societeit, die volgens onze wens de naam van
Jezus draagt, onder de vaan des kruises voor God krijgsdienst
wil verrichten, en de Heer alleen en de Kerk, Zijne Bruid, onder de Paus van Rome, Christus' plaatsbekleder op aarde wil
dienen, — die prente zich diep in, nadat hij de plechtige gelofte
van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid heeft afgelegd, dat
-
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hij is lid van de Societeit, die hiertoe voornamelijk is ingsteld,
om te streven naar de verdediging en uitbreiding des geloofs
en naar de vooruitgang der zielen in het christelijke leven en
de christelijke leer ; en dat wel door openbare prediking, voorlezing en ieder ander soort van verkondiging van Gods woord,
door geestelijke oefeningen, door het onderrichten van knapen
en ontwikkelden in de christelijke waarheid, door het geven van
geestelijke vertroostingen bij het horen van de biecht der gelovigen en het toedienen van de andere Sacramenten — en die
daarenboven zich nuttig wil maken door het verzoenen van
twistenden, het bij staan en dienen van gevangenen en zieken,
en het verrichten van alle andere liefdewerken zoals dat nuttig
zal blij ken te zijn voor de eer Gods en het gemene welzijn, en
dat geheel om niets en zonder enig loon voor al die werkzaamheden te ontvangen." De Societeit wil als een krijgerschaar niet
alleen eigen ziel, maar ook die van anderen voor Christus winnen ; zij heeft tot devies : Omnia ad majorem Dei gloriam.
Het bestuur van de Societeit berust in hoofdBestuur.
zaak bij de Generaal, die door de algemene
vergadering voor zijn leven gekozen wordt. De algemene vergadering bestaat uit de generaal, diens assistenten, de provincialen en uit iedere provincie twee gedeputeerden. Zij heeft het
recht, om in vast omschreven gevallen de generaal of te zetten
(wat nooit is voorgekomen), om in de Constituties veranderingen aan te brengen, om professenhuizen en colleges op te
heffen. Maar die vergadering komt alleen samen hij gelegenheid van een generaals-keuze en in bijzondere omstandigheden
op convocatie van de generaal of van de assistenten. Overigens
berust de bestuurs- en administratiemacht uitsluitend bij de
Generaal, die, meer dan bij de andere Orden het geval is, ingrijpt in particulariteiten. Zo heeft hij alleen de benoeming niet
alleen van de provincialen, maar ook van de hoof den (praepositi
en rectores) der afzonderlijke huizen in handen. Hem staan in
zijn bestuur ter zij de assistenten, die door de algemene vergadering gekozen, en tussentijds door de generaal benoemd worden.
Deze vertegenwoordigen de „assistenties", waarin de Orde verdeeld is. Op het ogenblik zijn er zeven assistenties : I talie, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Amerika, Slavonic. Verder
heeft de generaal zijn „admonitor", die hem op zijn fouten in
het bestuur te wijzen heeft.
De provinciaal doet de benoemingen voor de lagere verrichtingen in zijn gebied. Behalve het generalaat worden alle amb-
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ten en bedieningen slechts voor een bepaald aantal jaren gegeven. Wie lid wil worden van de Societeit,
Inrichting.
heeft een noviciaat te maken van twee jaren,
waarin hij de „exercitia spiritualia" van de Stichter voluit
doormaakt in een retraite van een maand. Daarna legt hij de
geloften af, en is scholastiek. Als zodanig heeft hij zich voornamelij k met de studie bezig te houden ; hij repeteert zij n humaniora, studeert drie jaar wijsbegeerte, wordt dan naar een
college gezonden, om zich aan de opvoeding te wijden, of studeert een of ander yak; daarna volgt een vierjarige cursus in
de theologie, en na beeindiging van het derde jaar theologie
ontvangt hij de H. Wijdingen. Een nieuw jaar noviciaat komt
vervolgens de ijver in het geestelijk leven, die misschien door
de studie geleden had, opnieuw ontvlammen, en dan beslist de
overheid, mede in verband met het succes der gemaakte studien,
wat voor geloften hij zal afleggen, enkelvoudige of plechtige;
in dit laatst genoemde geval zal hij zich nog door een vierde
gelofte heel bijzonder aan de Paus binden in betrekking tot het
missiewerk. Wie voor de vier plechtige geloften wordt aangewezen, verbindt zich tevens nog heel bijzonder, wat betreft de
armoede in de Orde en het streven naar kerkelijke waardigheden, tegenover welke de Societeit in het algemeen afwijzend
staat.
De kenmerkende deugd der Jezuleten is de
Gehoorzaantheid.
gehoorzaamheid. Daarover zegt de regel :
„leder zij diep overtuigd, dat degenen, die onder gehoorzaamheid leven, zich door de goddelijke Voorzienigheid, die werkt
door middel van de Overheid, moet laten richten en leiden,
juist alsof zij een lijk (perinde ac si cadaver !) waren, dat zich
overal heen laat dragen en zich op iedere wijze laat behandelen".
Dat is, zoals boven gezegd, de edele zelfoverwinning in de
hoogste graad, waartoe de geestelij ke oefeningen van St. I gnatius opvoeden.
De armoede wordt in de Societeit voor verArmoede.
schillende soorten van huizen verschillend
opgevat. Terwijl voor sommige huizen de Franciscaanse armoede verplichtend is, mogen andere gemeenschappelijk bezit
hebben. I n de geestelijke oefeningen, die worGeestelijke oete
ningen. Koor
den voorgeschreven, wij kt St. I gnatius zeer
gebed.
sterk af, van wat tot aan zijn tijd gebruikelijk
geweest was. Voorop staat hier het tweemaal daags gehouden
gewetensonderzoek — welke oefening zo krachtig bijdraagt
-
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tot zelfkennis en zelfbeheersing, en zo machtig helpt bij het
praktisch bewaren der goede bedoeling, om al zijn werken op
God to richten. Daarbij komt het overwegende gebed. Maar het
koorgebed, zonder hetwelk St. Dominicus zich nog geen kloosterleven icon denken, is in de Societeit onbekend.
Ignatius persoonlijk had grote hoogachting voor het koorgebed, maar hij meende, dat het een belemmering zou kunnen
zijn voor het bereiken van het doel zijner Orde, een mobiel
leger. Zonder koorgebed zouden zijn mannen zich veel vrijer
en meer ongehinderd kunnen bezighouden met preken, biechthoren, onderwijzen, enz. Toch zou deze nieuwigheid onmiddellijk na de dood van de stichter opnieuw aanleiding geven tot
grote moeilijkheden, omdat paus Paulus I V (1555-1559) de
invoering van het koorgebed beval. Zijn opvolger Pius I V
(1559-1565) hief echter dat bevel weer op.
Ook een eigen ordedracht heeft I gnatius niet
Orderacht.
d
gewild. De zip
moesten zich kleden volgens het gebruik van het land hunner werkzaamheid, met inachtneming van eenvoud en armoede. De heilige wist heel goed,
dat in zijn tijd het monnikenkleed voor de afvalligen een gruwel, en zelfs bij menige katholiek allesbehalve een aanbeveling
was. De Societeit als orde van reguliere geesSoci e teit, v. Jezus :
telijken is een nieuwe vordering op de weg
nieuwe vordering
in de ontwikkeling
der ontwikkeling van het kloosterleven. St.
v. h. kloosterleven.
I gnatius heeft geschapen een tot nu toe onovertroffen instituut, dat in straffe organisatie, verbonden met
lenigheid van beweging, de keurbende van de Kerk geworden
is. Veelal aansluitend aan wat St. Dominicus begonnen was,
heeft hij, meer dan deze doen kon, zich aangepast aan de behoeften en eigenaardigheid van de nieuwe tijd. Waren de
oudere Orden meer sociaal en eenvormig, overeenkomstig het
karakter van de sociale middeleeuwen, in de Societeit komt
ieders individualiteit meer tot ontwikkeling. Waren de oude
Orden aangelegd op de persoonlijke heiliging der leden, en
hadden ze daarom de lenigheid van het geheel niet nodig,
Ignatius maakte een Orde, die, naast eigen heiliging der leden,
de heiliging der wereld ten doel heeft, en die zich wonderbaar
aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Grote Orden, die iets
wezenlijk nieuws brengen, zijn sinds de Societeit niet ontstaan :
in nieuwe tijden zal de Voorzienigheid nieuwe mannen verwekken, die op door ons nog niet vermoede wijze het oude
ideaal van Paulus en Antonius zullen verwerkelijken : het
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streven naar de volmaaktheid, d.i. een_ volmaakte lief de tot God
en tot de naaste.
Het hoeft wel geen betoog na het gezegde, dat een regelcomplex als de „Monita privata", die overlopen van baat- en
heerszucht, niet past in het kader der Societeit. Het lasterschrift
is opgesteld door de ex- Jezulet Hieronymus Zahorowski, en
verscheen het eerst te Krakau in 1614.
Reeds tijdens het leven van de stichter kreeg
Orde reiding der
de Societeit een grote uitbreiding. Verschiln, vooral Laynez en Salmeron,
lende Jezulete
blonken uit als theologen op het Concilie van Trente. Daar
hadden bisschoppen uit alle landen hen leren waarderen om de
heiligheid van hun levenswandel, hun geleerdheid en hun
practische werkzaamheid, en waren in het vervolg bevorderaars
en beschermers der jonge Orde. I n de loop der veertiger jaren
vestigt zij zich in bij na alle grote steden van I talie, niet evenwel
zonder bier en daar tegenstand te ontmoeten. Ignatius vreesde
die niet, integendeel, hij kon er treurig onder worden, wanneer
de tegenwerking wat lang uitbleef, want dan duchtte hij, dat
de zij nen niet ijverig genoeg waren in de dienst Gods. Een grote
strijd moest de Societeit strijden in Spanje.
Daar was sinds 1547 een provincie gesticht.
Moeilykheid in
Toen
nu in 1548 in de beroemde universiteit Spanj e.
stad Salamanca een college zou opgericht
worden, verhief zich tegen de Orde een man, die in heel Spanje
om zijn geleerdheid gevierd werd, de Dominicaan Melchior
Cano. Hij ontzag zich niet om de Jezuleten te noemen voorlopers van de antichrist, de Societeit een slappe Orde, die door
de nalatigheid der prelaten was goedgekeurd ; de Jezuleten zijn
luiaards en leeglopers, die zich met lichamelijke kastijdingen
niet ophouden, en slechts het korte Romeinse brevier bidden,
huichelaars, die zich voor heiligen uitgeven. En Melchior Cano
vond bijval : de Jezuleten werden met de vinger nagewezen, en
wie met hen omging, gold als eerloos. Dit moest juist in Spanje
zeer pijnlijk zijn, omdat daar door kardinaal Ximenes (t 15'7)
de hervorming der Kerk krachtig doorgevoerd en de kerkelijke
toestand uitstekend was. Nadat nu particuliere vermaningen
door de Jezuleten bij Melchior Cano geen succes hadden kunnen
bereiken, wendde St. Ignatius zich tot de Generaal der Dominicanen. Deze vaardigde toen een rondschrijven uit, waarin hij
de Societeit prees, verbood haar te bestrijden, en beval, dat de
Dominicanen haar leden moesten beschouwen als wapenbroeders.
.
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in de geestelijke strijd, hen moesten beschermen en helpen. En
inderdaad gehoorzaamden de Dominicanen aan dat bevel. Een
grote aanwinst voor de Societeit was in 1548 de intrede van
Franciscus Borgia, van de familie van Alexander VI, hertog
van Gandia en onderkoning van Catalonia. Hij werd de derde
generaal der Societeit.
Ook in Portugal, Frankrijk, de Nederlanden, Duitsland,
werd de Orde in de veertiger jaren gevestigd.
St. Ignatius stierf 31 juli 1556. In 1609 werd
Dood van
hid zalig, in 1622 heilig verklaard. Zijn lichaam
St. I gnatius.
rust in de Gesiikerk te Rome.
Jezuleten zullen we ontmoeten in alle voorname voorvallen
in de Kerk, totdat de Orde in 1773 werd opgeheven.
§ 3. Het Concilie van Trente.

Vanaf het optreden van Luther was herhaaldelijk en met aandrang gevraagd om een
algemeen Concilie. Maar de omstandigheden
van godsdienstige en politieke aard 'hadden
steeds weer de vergadering ervan belet, hoezeer sommige pausen, en vooral Paulus I I I (1534-1549), zich
er ook moeite om gegeven hadden. Maar, toen in 1544 te Crespy
vrede gesloten was tussen Karel V en Frans I, richtten beide
vorsten tot de paus het verzoek, dat nu spoedig het concilie zou
geopend worden, en wel te Trente. Men had die plaats gekozen,
omdat zij tot het Duitse Rijk behoorde, maar toch door ligging,
bouw en bevolking meer een I taliaanse dan een Duitse stad
mocht heten. Paulus III gaf gehoor aan het verzoek, en riep
de bisschoppen tegen 15 Maart 1545 naar Trente. Maar nu kwamen opnieuw moeilijkheden. Karel V hoopte op zijn rijksdag
te Worms nog tot een vergelijk te komen met de Protestanten;
Frans I en de onderkoning van Napels maakten bezwaar, om
hun bisschoppen naar het concilie te laten gaan. Zo duurde het
tot 13 December, voor het Concilie feitelij k kon geopend worden, en toen waren er, behalve de pauselijke legaten, nog maar
een en dertig stemgerechtigden aanwezig. Er volgden besprekingen over de organisatie van het Concilie en over de werkwijze. Tot veel strijd gaf aanleiding het vraagpunt, wat voor
soort zaken het Concilie zou behandelen.
Karel V wilde n.l., om de Protestanten te sparen, dat geen
dogmatische definities zouden gegeven worden, maar alleen
Verlangen naar
'n alg. Concilie.
Oorzaken v. uit
stel. Tot stand
koming.
-

-

376

-

diciplinaire zaken behandeld. De paus van zijn kant vreesde
terecht, dat in dat geval het Concilie de weg op zou gaan van
verkorting der pauselijke rechten, en een herhaling zou geven
van hetgeen in Basel gebeurd was, en hij legde er terecht de
nadruk op, dat het Concilie tegen de ketters, niet tegen de Paus
bijeengeroepen was. Ook waren er bisschoppen, die liever de
geloofspunten gedefinieerd zagen, dan dat lastige hervormingsmaatregelen zouden worden aangenomen. Dit verschil in zienswijze bleef het Concilie voortdurend bemoeilijken. Daar kwam
later nog bij, dat de vorsten wel aandrongen op hervorming,
maar dat zij er niet van wilden Koren, dat die hervorming zou
raken aan hetgeen zij beschouwden als hun verworven rechten
in kerkelijke aangelegenheden. Niettegenstaande dergelijke
moeilijkheden werd het Concilie met energie voortgezet. Er
werd besloten, dat dogmatische en disciplinaire zaken naast
elkaar zouden behandeld worden.
Het geringe aantal der aanwezige bisschoppen
le Periode. Decreten over Bron- was oorzaak, dat eerst op 8 April 1546 in de
vierde zitting gewichtige beslissingen genonen d. Openbaring, Erfzonde,
men werden. De tussentijd had men, als geRechtvaardiging,
woonlijk, besteed aan de voorbereiding ervan,
Sacramenten.
een moeilijk en tijdrovend werk, dat geschiedde door de bisschoppen in overleg met theologen en canonisten. I n de genoemde en de volgende zittingen werden dogmatische decreten vastgesteld, die doelden op het hart van het
Protestantisme : over de Bronnen der Openbaring, Erfzonde,
Rechtvaardigmaking, Sacramenten.
Het Concilie naar De achtste zitting zou gehouden worden 21
Bologna verlegd. April 1547, maar werd vervroegd, omdat in
Gespannen vetTrente een pest-epidemie was uitgebroken.
houding tussen
Daarom werd in Maart de zitting gehouden,
Paus en keizer..
waarop besloten werd, om het Concilie naar
Bologna te verleggen. Dit zou tevens het Concilie bevrij den van
de pressie, die Karel V erop uitoefende; vijftien keizerlijkgezinde prelaten protesteerden en bleven in Trente ; de andere
vertrokken naar Bologna. Maar over de verlegging was Karel V
ontevreden, hij hield zijn bisschoppen in Trente, en zijn verhouding tot paus en Concilie werd hoe langer hoe meer gespannen, omdat ook de paus van zijn kant ontevreden was over
de politiek des keizers, die na zijn overwinning bij Miihlberg
de Protestanten door zijn Interim poogde te winnen. Wel toonden toen Frankrijk en Portugal meer toenadering tot het Con377

cilie, wel werd er te Bologna hard gewerkt aan de voorbereiding
der zittingen, maar besluiten wilde men in die omstandigheden
niet nemen, en het einde was, dat in September 1549 het Concilie
door de paus geschorst werd. De Vaders gingen naar huis.
I n November stierf paus Paulus I I I. Zou het grote hervormingsconcilie mislukken ?
Heropening V. het De nieuwe paus Julius III (1 5so-1555) was
als kardinaal-legaat geweest te Trente. Hij
Concilie te Trente. 2e Periode. H. wist de tegenstand van de keizer te overwinEucharistie,
nen, en tegen I Mei 1551 riep hij het Concilie
Biecht, H. Oliesel.
opnieuw samen naar Trente. Maar opnieuw
waren er slechts veertien bisschoppen aanwezig ; eerst 1 I October kon een zitting gehouden worden, waarin besluiten werden
genomen ; en nog was er geen enkele Franse bisschop ! De theologen hadden intussen ijverig doorgewerkt aan de voorbereiding
van het decreet, waaraan ze te Bologna reeds begonnen waren,
het decreet, over het H. Sacrament des Altaars. Met buitengewone plechtigheid werd de zitting gehouden, waarin dit decreet
werd afgekondigd ; het gold de verdediging van de grootste
schat der Kerk. Een volgende zitting gaf decreten over Biecht
en H. Oliesel.
I ntussen waren in Trente gezanten aangeVerraad v. Maukomen
van verschillencleprotestante vorsten.
rits v. Saksen.
Hun
wijze
van optreden toonde reeds spoedig,
Nieuwe schorsing.
dat het hun geen ernst was met de hereniging;
toch hield men moed, en de paus en het Concilie kwamen hun
zoveel mogelij k tegemoet ; maar Maurits van Saksen • wist daarvan te profiteren, om de zaken slepend te houden. Deze had
middelerwijl met de andere protestante vorsten zijn samenzwering gesmeed, om de hereniging voor goed onmogelijk te
maken. I n verbinding met Hendrik I I van Frankrijk en de
Sultan zouden zij de keizer gevangen nemen, en het zuivere
Evangelie vestigen. Zo kwam het, dat in de vijftiende zitting
niets anders behandeld werd dan het vrijgeleide, dat aan de
protstante theologen zou gegeven worden. Men wachtte eindeloos, totdat in Maart 1552 Maurits de oorlog begon. Hij nam
Augsburg en het was duidelijk, dat hij het aanlegde op uiteenjaging van het Concilie. I n April werd dit de tweede keer geschorst. Het zou lang duren, voor het Concilie weer bijeenkwam.
In Mei vluchtte de keizer, in I nnsbriick belaagd, over de Brenner. De bisschoppen verlieten Trente, en de zaak van het Concilie stond slechter dan ooit.
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Er kwam voorlopig niets van voortzetting van het Concilie.
Paus Paulus I V (1555-1559) voelde er heel weinig voor.
Krachtige persoonlijkheid en sinds jaren groot ijveraar voor
de hervorming (als Joannes Petrus Caraffa had hij de Orde
der Theatij nen gesticht !), wilde hij de hervorming zelf ter hand
nemen, en vreesde hij van een Concilie vermindering van de
pauselijke macht. I nderdaad deed hij veel voor de hervorming
zijner curie. Zijn opvolger Pius I V bracht de zaak tot een
gelukkig einde.
Pius I V ( '559-1565) had in het begin van zijn pontificaat
zijn neef, de H. Carolus Borromeus, tot kardinaal gemaakt, en
deze was de grote drijfkracht ten goede, gedurende het hele
pontificaat. De paus knoopte vriendschappelijke betrekkingen
aan met de Habsburgers in Spanje en in Duitsland. In Duitsland was intussen het verlangen naar het Concilie uiterst gering
omdat men meende, dat het na de religievrede van Augsburg
(1555) niet meer nodig was ; te minder, omdat een godsdienstgesprek te Worms in 1557, waaraan St. Petrus Canisius deelnam, op een zware nederlaag voor de Protestanten was uitgelopen. I n Frankrijk daarentegen wilden de bisschoppen een
nationale synode houden, indien niet spoedig een algemene
bijeenkwam. Pius I V maakte aan alle aarzeling een einde door
de voortzetting van het Concilie van Trente voor te schrijven
tegen Pasen 1561.
3e Periode. Pries- Carolus Borromeus wist alle moeilijkheden te
terschap, Huweoverwinnen, maar toch duurde het tot Januari
Vagevuur,
562, eer de openingszitting kon gehouden
heiligen- en heelworden
en dan nog slechts met zestig stemdenverering, hergerechtigden.
De Protestante vorsten waren
vorming der
kloosters,
uitgenodigd, maar weigerden te komen.
De theologen werkten ijverig aan de voorbereiding der zaken,
maar door het te geringe aantal der aanwezige bisschoppen
werden eerst in de een-en-twintigste zitting, 16 Juli 1562, besluiten van belang genomen. Er waren toen ongeveer honderd
tachtig bisschoppen aanwezig. Zo konden twee belangrijke zittingen gehouden worden. Daarna deden zich nieuwe moeilijkheden voor, die onverwacht het voortduren van het Concilie in
gevaar brachten. De vorsten kwamen met hun oude verlangens
aangaande het wel-vaststellen van disciplinaire bepalingen en
het niet-geven van dogmatische beslissingen; de komst van
vijftien Franse bisschoppen veroorzaakte nieuwe kwesties;
keizer Ferdinand hield zelfs een soort eigen concilie te I nns379

briick ; er waren verschillende ,sterfgevallen. Aan Petrus Canisius en Carolus Borromeus is het te danken, dat 15 Juli 1563
de drie en twintigste zitting gehouden werd, die de leer over
het Priesterschap vaststelde en het gewichtige besluit gaf over
de oprichting der seminaries. Kort daarop een nieuwe zitting
met de besluiten over het Huwelijk en het decreet „Tametsi",
waardoor de clandestiene huwelij ken ongeldig werden verklaard.
Na deze zitting openbaarde zich een algemeen verlangen,
om de synode te beeindigen, vooral de paus, die ziek was, verlangde er vurig naar. De slotzitting nam twee dagen in beslag,
3 en 4 December i 563. Er werden decreten vastgesteld over het
Vagevuur, de heiligen- en beeldenverering, en ook het gewichtige decreet over de hervorming der kloosters. Aanwezig waren
toen twee honderd vij f en dertig stemgerechtigden. Na afkondiging der nieuwe decreten werden nog eens alle decreten,
die sinds 1545 waren vastgesteld, voorgelezen en goedgekeurd,
en besloten, dat men de pauselijke goedkeuring erop zou vragen.
Na de sluiting van het Concilie maakte zich
Sluiti ng V. h.
een
machtige vreugde van de vergadering
Concilie.
meester : de Vaders waren zich bewust van
de grootheid van het werk, dat volbracht was. De prelaten omhelsden elkaar onder tranen, dezelfde, die kort te voren in
hevige woordenstrijd tegenover elkaar gestaan hadden. Ze hadden, en deze keer, niettegenstaande alle menselijke tekortkomingen, in voile ernst en met de bedoeling, om het beslotene
ook in praktijk te brengen, edelmoedig de grondslag gelegd
voor de zo lang begeerde „hervorming in
Grondslag gelegd
hoofd en leden". Wel waren enige punten,
voor „hervorming'
o.a.
de positie van de Paus in de Kerk, zorgin hoofd en leden".
vuldig buiten de definities gehouden, maar
het aangerande dogma was nader omschreven en vastgesteld
tegenover de hervormers ; er waren decreten uitgevaardigd, die
het zedelijk leven der gelovigen zouden bevorderen ; waarborg
was gegeven in het decreet over de seminaries en een aantal
andere, dat de Kerk in het vervolg de beschikking zou hebben
over een goed-onderlegde, zedenreine geestelijkheid, die zich
geheel zou stellen in de dienst van God en Kerk ; de verbastering van het beste, dat de Kerk beef t, het kloosterleven, was
voor het vervolg, zoveel dit mogelijk is, voorkomen ; de positie
van de Paus, hoewel niet nader omschreven, was feitelijk versterkt, de ijver der bisschoppen was krachtig geprikkeld ; men
kon tevreden zijn over het bereikte resultaat.
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Het was nu maar de vraag, of de mooie bepalingen ook zouden worden uitgevoerd. De Voorzienigheid had door al de
rampen, die zij over de Kerk had laten komen, haar zaak bevorderd. Enerzijds was er veel opgeruimd, aan mensen en goederen, wat de hervorming in de weg stond ; anderzijds had de
geweldige stoot de sluimerende edelmoedigheid gewekt, en zo
zien we in alle delen der Kerk nieuw leven uitbotten. Niet door
vreemde hulp, maar uit eigen en bovennatuurlijke, innerlijke
levenskracht, herstelt zich het kerkelijk organisme van de doorstane ziekte, en de crisis, waarin iedere andere maatschappij
zou zijn te gronde gegaan, heeft hier slechts de energie geprikkeld, en doet eens te meer uitkomen, hoe Gods kracht werkt
in het mystieke Lichaam van Christus.
26 Januari 1564 bevestigde Pius I V de akten en decreten
van het Concilie. De aanneming ervan ondervond moeilijkheid
in Spanje en vooral in Frankrijk van de zij de der vorsten,
maar zij werd voor een groot deel overwonnen door de houding
der bisschoppen. Pius I V stierf in December i 565, in de armen
van zijn neef, de H. Carolus Borromeus.
§ 4. De doorvoering der hervorming.

Dat de decreten van Trente aangaande de hervorming der
Kerk inderdaad tot uitvoering kwamen, is te danken aan de
geest van edelmoedigheid, die God in de Kerk verwekte, en
die zijn hoogtepunt vond in een reeks van grote mannen, van
welke er hier enige dienen besproken te worden.
Onder hen nemen de eerste plaats in de drie onmiddellijke
opvolgers van Pius I V : Pius V (1566-1572), Gregorius XIII
(1572-1585), Sixtus V (1585-1590), een heilige, een geleerde
en een organis ator.
De H. Pius V had als Dominicaner pater,
Pius V, de HeiliMichele Ghislieri, grote verdienste gehad
ge : versterking
v. h. Katholicisme. voor de bestrijding der ketterij ; als paus
Slag bij
wendde hij zijn voile kracht aan, om de herLepanto 1571.
vormings-maatregelen van Trente door te
voeren. Beginnend bij zijn eigen hof en de Romeinse curie,
strekte hij vervolgens zijn zorgen uit tot de hervorming der
kloosterorden en tot heel het kerkelijk leven in Italie en in heel
de wereld. Van blij vend belang voor de Kerk zijn de uitgave
van de Catechismus Romanus voor het onderricht der geestelijken, die van het Romeins Brevier en Missaal, die algemeen
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verplichtend werden gesteld. De politiek van Pius V was gericht op versterking van het Katholicisme en ondersteuning der
Katholieken in verschillende landen. Het schoonste politieke
succes is, dat deze heilige paus volbracht, waarnaar zijn politieke voorgangers volhardend gestreefd hadden : de slag van
Lepanto, waarin 7 October 1571 de Turkse vloot door Don Juan
verslagen werd, begon een einde te maken aan de Mohammedaanse bedreiging in de Middellandse Zee. Clemens XI canoniseerde in 1712 deze laatste heilig-verklaarde onder de pausen.
Tijdens dit pontificaat stichtte de populaire heilige Philippus
Nerius te Rome in 1561 een vereniging van wereldpriesters,
priesters van het oratorium, die voor het volksonderricht en de
opvoeding zich vooral verdienstelijk maakten. Dit instituut
werd ook met groot succes in andere landen nagevolgd. (Frankrijk Kard. de Berulle).
Had Pius V voornamelijk gewerkt aan de
Gregorius XIII,
de geleerde. Col- hervorming, zijn opvolger Gregorius XIII
leges en seminanam het werk van de katholieke restauratie
ries te Rome voor
ter
hand ; hij leidde de herovering in van wat
verschillende naverloren
was. Behalve door het uitzenden van
tionaliteiten. Herworming van de
priesters naar de protestante landen, deed hij
kalender.
dit door het stichten of ondersteunen van
colleges voor de verschillende nationaliteiten te Rome. Het
reeds door St. Ignatius gestichte Collegium Germanicum, waaraan hij een Hungaricum verbond, werd rijk begiftigd ; daarnaast ontstonden er voor Engelsen, I eren, Grieken, Maronieten
en Armeniers. Door het oprichten van nieuwe nuntiaturen
zorgde Gregorius, dat hij uitstekend op de hoogte bleef over
wat er in de wereld omging. Vermeld dient te worden, dat de
herziening van de kalender door deze paus is doorgevoerd. Op
zijn initiatief telde men na de 4e terstond de i 5e October 1582,
welke verordening na verloop van tijd ook door de Protestanten
en vele Schismatieken werd aangenomen.
Sixtus V, de orga- De vijf jaren van het bestuur van de grote
nisator. Congre- organisator Sixtus V, die, hoewel van geringe
gaties der kardiafkomst, zich een echt heerser toonde, zijn
nalen.
niet alleen vruchtbaar geweest voor zijn eigen
Staat, maar ook voor de hele Kerk. Want hij organiseerde de
Romeinse Curie, door de kardinalen, wier aantal hij op zeventig
bepaalde, te verdelen over verschillende bestuursorganen of
Congregaties. Door deze arbeidsverdeling maakte hij de Curie
in haar werkzaamheid leniger, het werk degelijker. Onder dit
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pontificaat werd de beroemde koepel van St. Pieter eindelijk
gebouwd. De plannen daarvoor waren al uitgewerkt door Michel Angelo, die in 1564 stierf ; nu werden ze uitgevoerd door
Giacomo della Porta. Nog bij na de hele zeventiende eeuw werd
er aan de verdere voltoofing van de reusachtige kerk gearbeid.
Naast deze pausen en hun opvolgers en in innige samenwerking met hen arbeidden in de verschillende delen der Kerk
uitstekende en heilige mannen aan de hervorming.
In Noord-Italie vinden we de H. Carolus
H. Carolus BorroBorromeus, aartsbisschop van Milaan. Ge,meus.
boren in 1538, studeerde hij te Pavia, waar hij
in 1559 doctoreerde in de beide rechten. I n hetzelfde jaar werd
zijn oom van moederszijde paus onder de naam van Pius I V.
Deze riep zijn neef onmiddellijk naar Rome, en belastte hem als
kardinaal met het beheer der Staatszaken. Volgens het slechte
gebruik van de tijd kreeg hij van zijn oom verschillende beneficien en waardigheden tot grote ergernis van ieder, voor wie
het ernst was met de hervorming, het meest van Carolus-zelf,
die zich echter wel moest onderwerpen. Reeds in i 56o werd hij
aartsbisschop van Milaan en hij kreeg daarbij het uitdrukkelijk
bevel, dat hij in Rome moest blijven. De grote invloed, die hij
had bij de Romeinse curialen, gebruikte hij om de hervormingsidee meer en meer ingang te doen vinden ; zijn oom hielp hij
krachtig, om het Concilie van Trente tot een gelukkig einde
te brengen. Na beeindiging daarvan drong hij voortdurend bij
de paus aan op permissie, om naar zijn diocees te gaan. Eindelijk, in 1565, verkreeg hij die : 23 September kwam hij er aan,
en hij zou het alleen verlaten, om zijn stervende oom bij te
staan, en om mee te werken aan de keuze van diens heilige
opvolger, Pius V.
Het grote diocees van Milaan met zijn 2200
Hervorming v.
zijn diocees v.
kerken en veertien suffragaan-bisdommen,
Milaan.
had een godsdienstig-zedelijke hervorming
broodnodig. In geen tachtig jaren had de bisschop er persoonlijk geresideerd, en in die tijd hadden de politieke omwentelingen en oorlogen hun zedenverwoestend werk gedaan. De
hogere standen waren aangetast door de heidense strevingen
van het humanisme, bij het gewone yolk werkte dat terug in
bijgeloof, de clerus was veelal onwetend en traag. Reeds terstond na zijn benoeming in 156o had Carolus gezorgd, dat het
diocees in zijn naam bestuurd werd door uitstekende mannen,
maar hun succes was gering geweest. Toen hij nu zelf er ge383

komen was, begon hij onmiddellijk aan de verwezenlijking van
zijn ideaal : de stipte doorvoering van alle besluiten van het
Concilie. Hij had die op lange lijsten opgetekend en in zijn
geheugen geprent.
Als medehelpers gebruikte hij voornamelijk de leden van de
jonge orden van clerici regulares, Barnabieten, Theatijnen,
Jezuleten. Deze laatsten had hij reeds in 1563 naar Milaan gezonden, waar ze een kerk en een college kregen, en zelfs tijdelijk belast werden met de zorg voor het seminarie, toen Carolus
dat gesticht had. Wel gaf deze laatste omstandigheid aanleiding tot conflicten met de Societeit, omdat de aartsbisschop
in de directeuren en de professoren, die hem gezonden werden,
nooit de hoge eisen, die hij stelde, volkomen vervuld zag, en
omdat dikwijls zijn beste seminaristen in de Societeit wensten
opgenomen te worden. Zo kwam het, dat de heilige over de
Societeit zelfs enige scherpe brieven schreef, die in de achttiende eeuw als pamflet tegen de Societeit werden verspreid.
Maar toch hebben de Jezuleten zijn achting nooit verloren. De
laatste gift, die Carolus voteerde, was voor „de paters van San
Fedele, die zoveel goeds in mijn diocees doen". Vooral in de
Zwitserse kantons, die behoorden tot zijn bisdom, en die door
het Protestantisme bijzonder bedreigd werden, had de bisschop
voortdurend van de diensten der Jezuleten gebruik gemaakt.
Niet de gemakkelijkste taak van de aartsbisHervorming der
schop
was het doorvoeren van de hervorming
kloosters en kain de kloosters der oudere Orden en in de
pittels,
kapittels. Hij hield krachtig aan op het onderhouden der clausuur, hij plaatste kloosterlingen uit betere
kloosters in de minder goede, om zo naast zijn voorschrif ten
het goede voorbeeld te stellen ; hij zorgde, dat niemand gedwongen in een klooster trad. Hoe hevig bier en daar de oppositie was, blijkt wel het duidelijkste uit de aanslag, die enige
leden van de Orde der Humiliaten in 1569 op zijn leven pleegden. Dit was voor Pius V aanleiding, om die Orde eenvoudig
op te heffen. Meer dan de kloosterlingen, ging Carolus de.
tucht onder de clerus ter harte. Hij begreep,
Tucht onder de
dat daarvan voornamelijk de zedelijke toeclerus hersteld.
stand van zijn bisdom afhing. Daarom verzamelde hij zijn geestelijken geregeld in de jaarlijkse synoden,
en schreef hij voor, dat zij in de loop van het jaar herhaaldelijk
kleinere vergaderingen moesten houden ; hij zorgde, dat ze hun
residentieplicht onderhielden, dat zij de studie der theologie
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niet verwaarloosden, en dat zij door de dekens geregeld in hun
werkzaamheid gecontroleerd werden.
Maar ook zelf wilde hij op de hoogte zijn van wat er in zijn
bisdom omging. Niet alleen sprak hij daarom bij gelegenheid
van de synoden persoonlijk met zijn priesters, maar hij bezocht
de geestelijken ook in hun parochies. Ook in de kleinste en
meest onbereikbare parochies van zijn grote bisdom is hij persoonlijk geweest, in sommige herhaaldelijk. En op die reizen
sprak hij het yolk toe, en zorgde hij door het oprichten van
scholen, dat de onwetendheid van het yolk in godsdienstzaken,
waarin hij een der grote oorzaken zag van de achteruitgang,
zou weggenomen worden.
De stichting van seminaries, die volkomen
Seminaries.
volgens de voorschriften van Trente werden
ingericht, had ten doel, om een degelijke geestelijkheid te
vormen. En bovendien riep hij in het leven een keurbende van
zijn clerus. Voorgelicht door de raad van zijn vriend, de H.
Philippus Neri, die te Rome zijn Oratorium gesticht had,
stichtte hij in 1578 „de Oblaten van de H. Carolus Borromeus",
een gezelschap van saeculiere priesters, die in strenge tucht
gemeenschappelijk zouden leven, en die zich verbonden tot een
heel bijzondere gehoorzaamheid aan de aartsbisschop in betrekking tot de zielzorg. Carolus gebruikte hen voor de minst
aangename posten, belastte hen met visitaties, assistenties, de
leiding van vrouwenkloosters, colleges, seminaries.
Wat Carolus door deze middelen in zijn eigen diocees bereikte, poogde hij ook mee te delen aan de hem onderhorige
bisdommen. Daarom beriep hij zes maal het voorgeschreven
Provinciale Concilie der bisschoppen. Zijn synodale bepalingen
werden overal verspreid en dikwijls elders tot model genomen.
Ook hen vermaande hij, dat ze de hervorming bij zich-zeif
zouden beginnen : „wij moeten aan de spits gaan, dan zullen
onze geestelijke onderzaten ook gemakkelijk volgen."
Zelf was Carolus een schitterend voorbeeld
Herderlijke ijver.
van herderlijke ijver : hij is een van de weinigen, die hun loopbaan begonnen in de glans van het purper der
kardinalen, en die vervolgens uit ijver voor het heil der zielen
dat verwisselden voor al de moeiten en het eenvoudiger werk
van de gewone zielzorg. De deugden en de liefde van Carolus
voor zijn diocesanen, die men bewonderen kon, wanneer hij met
de kinderen door de straten der stad ging en hen bij elkaar
bracht voor gemeenschappelijke gebeden, blonken vooral uit in
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de pestjaren sinds '576. Zijn krachtige persoonlijkheid nam de
leiding, toen wereldlijken en geestelijken tegenover het gevaar
het hoofd verloren. I n de lazaretten waren de ongelukkige pestlijders opgesloten, verstoken van alle hulpmiddelen en zonder
geestelijke bij stand. Toen hij zelf er wilde binnengaan, om hulp
te brengen, werd de edelmoedigheid bij zijn priesters gewekt.
Zij verhinderden de bisschop, om zijn leven te wagen ; een Capucijn was de eerste, die er binnenging, en na hem vele anderen.
Carolus offerde ter ondersteuning van de ongelukkigen tot zijn
eigen huisraad en kleren ; hij organiseerde boeteprocessies ; toen
de hele stad was aangetast, was hij zonder vrees voor besmetting
overal tegenwoordig ; hij wist uit de tijdelijke rampen geestelijke winst te slaan.
Natuurlijk heeft het de heilige bisschop aan tegenwerking
niet ontbroken bij zijn hervormingsarbeid, maar toch won hij
in ruime mate de liefde van zijn diocesanen. Toen hij 3 November 1584 stierf, liet Carolus Borromeus aan de Kerk na het
voorbeeld van een heilige bisschop en het model van een hervormd diocees. Paulus V verklaarde hem in 1610 heilig.
Zuid-Duitsland heeft zijn hervorming goeddeels te danken aan de Nijmegenaar St.
sizes.
Petrus Canisius. Geboren in 1521, trad hij
1543 te Mainz in de Societeit van Jezus. Kort daarop valt een
poging van de Keulse aartsbisschop, Herman von vied, om
zijn gebied te protestaniseren en te saeculariseren. Het was
Petrus Canisius, die driemaal namens de Katholieken van
Keulen naar Karel V ging, om diens tussenkomst te vragen
en zijn zending had succes.
Vervolgens neemt Canisius te Bologna een werkzaam aandeel
in de beraadslagingen van het Concilie, om dan door St. I gnatius naar Rome geroepen te worden. In 1549 legde hij in de
handen van de Ordestichter zijn plechtige geloften af, en werd
toen gezonden naar Duitsland, voorlopig naar I ngolstadt, waar
de universiteit sinds de dood van Eck in 1543 in diep verval
was.
Meer dan vijftig jaar heeft Canisius in DuitsWilze van werkland
gewerkt aan de tegen-reformatie. Gezaamheid.
heel in de geest van zijn Orde gaat hij te werk,
niet met dwang en geweld, maar met overtuiging en overreding ; kalm en gematigd in zijn optreden, weet hij onderscheid
te maken tussen dwaling en dwalenden. Terwijl hij de eerste
H. Petrus Cani-

;
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verfoeit, treedt hij de dwalenden met medelijdende liefde tegemoet. Hij toont de dwaling aan en bestrijdt haar in woord en
geschrift, maar de dwalenden trekt hij door de oorzaken weg
te nemen, die hen in dwaling brachten.
Onwetendheid be Als de grote oorzaak van het verval beschouwde Canisius de verregaande onwetendheid bij
streden: predi
catie. Catechis
geestelijken en leken in godsdienstige zaken.
mus.
De Jezulet en medewerker van St. I gnatius,
Nadal, die als visitator zich van de Duitse toestanden op de
hoogte had gesteld, klaagt, dat die onwetendheid een gemakkelijke prooi was voor de reformatoren, omdat de ketterse boeken
overal verspreid waren, en geen tegenwicht vonden in katholieke literatuur. I n alle herbergen vond hij de boeken van Luther en andere hervormers ; ze werden gelezen door vrouwen en
kinderen, en dat in streken, die toch katholiek heetten. Bijna
geen katholiek in Duitsland leverde verdedigingsgeschriften,
de oudere werken werden niet herdrukt en waren bijna niet
meer te krijgen ; ook de katholieke theologen lazen voornamelijk
protestante boeken, en zo werd hun begrip van de katholieke leer
meer en meer verward.
Tegenover die noodtoestand stelde Canisius zich ten doel
het verspreiden van kennis. Hij deed dat door het levend woord ;
overal, waar hij komt, zien we hem spreken op de kansel, in de
vergaderingen van kapittels en in de scholen. Veel meer deed
hij het door het schrijven van boeken. Door de pers is hij de
leraar geworden van honderdduizenden. Het meest beroemde
en meest invloedrijke werk is zijn Catechismus, die het eerst
in 1555 verscheen, en die voor de dood van de schrij ver meer
dan twee honderd uitgaven beleefde en in twaalf talen vertaald
was. Daarnaast verzorgde zijn stad- en ordesgenoot, Petrus
Buys, een uitvoerig werk, waarin de getuigenissen van H. Schrift
en Vaders, door Petrus Canisius verzameld, ten bewijze van
de leer van de Catechismus, werden afgedrukt. Zij n gedegen
historische wetenschap stelde hij in dienst van het hervormingswerk, door op last van Pius V een weerlegging te ondernemen
van de Maagdenburger Eeuwbeschrijvers. Te Maagdenburg
verscheen n.l. sinds 1559 onder leiding van Flacius I llyricus
een groot historie-werk, waarin de Kerk bestreden werd uit de
geschiedenis. Daartegen schreef Canisius twee grote boekdelen,
het derde heeft hij niet voltooid.
Ook schreef Canisius een aantal gebedenboekj es, die bij
duizenden verspreid werden.
-

-

-
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Een ander en zeer krachtig middel, om de
onwetendheid te bestrijden en het christelijk
leven te bevorderen, had de Societeit in haar
colleges voor de opvoeding der jeugd. Een twintigtal dergelijke
inrichtingen kwam door het werken van Canisius tot stand.
Voor de hervorming der zeden had Canisius
Hervorming der
geen
geringe verdienste. Het is aan hem te
zeden.
danken, dat de samenwerking tussen de Paus
en keizer Ferdinand niet verbroken werd ; dat de besluiten van
het Concilie van Trente door de Duitse bisschoppen en vorsten
werden aangenomen en doorgevoerd ; menig seminarie werd op
zijn initiatief gesticht ; tallozen begonnen onder zijn invloed een
nieuw en kerkelijk leven.
Zijn laatste levensjaren sinds 1581 bracht
Dood.
Canisius door te Freiburg, waar hij ook in
1597 overleed. I n 1864werd hij door Pius I X zalig verklaard, in
1925 door Pius XI gecanoniseerd en tot Kerkleraar verheven.
Spanje had zijn grote hervormer reeds gehad
Spanje. — Ximein
het begin der zesiende eeuw in kardinaal
nes .
Ximenes. I n deze tijd werkt der hervormingsgeest er door : de H. Theresia en de H. Joannes van het Kruis
hervormen er de Orde der Carmelieten, Petrus van Alcantara
die der Franciscanen.
Stichting V. Colleges.

I n Frankrij k werd de doorvoering der hervorming opgehouden door de godsdienstoorlogen, die eerst in 1598 door het edict van Nantes voorgoed
beeindigd werden. Dan begint het werk der hervorming, gedragen voornamelijk door een phalanx van heiligen, en in verschillende opzichten gesteund door het gouvernement. Sinds de
regering van Hendrik I V (1589-161o), en nog meer onder
het regentschap van Maria de Medici en het ministerschap
van kardinaal de Richelieu (1625-1642),
Richelieu.
moedigde het gouvernement de hervormingspogingen aan, en werkte het dikwijls rechtstreeks ertoe mee.
De burgerlijke overheid in Frankrijk heeft echter nooit de
disciplinaire decreten van Trente officieel erkend. Vooral was
de regering bevreesd, bij doorvoering der besluiten over het
beneficiewezen haar invloed op de benoemingen te verliezen.
Van de andere kant echter deed het gouvernement zijn best,
om meerwaardige personen tot bisschop en abt te benoemen ;
het moedigt de missie onder de protestanten aan, bevordert het
Frankrijk.
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kerkelijk onderwijs, begunstigt de Jezuieten en talrijke nieuwe
Ordestichtingen.
De „assemblee du clerge", provinciale con..
De geestelijkheid. cihes
en diocesane synoden, werkten ono
houdelijk aan het verwijderen van misbruiken en het verdiepen
van het godsdienstig leven. Waren de disciplinaire maatregelen
van het Concilie van Trente door het gouvernement niet aanvaard, de geestelijkheid voerde ze stuk voor stuk in, en stelt zich
bij Naar hervormende werkzaamheid het voorbeeld van Carolus
Borromeus voor ogen. Buiten deze vergaderingen is een aantal uitstekende bisschoppen werkzaam, om de zeden van hun
geestelijken en gelovigen to hervormen ; aan de spits staat hier
de bisschop van Geneve, de heilige Franciscus
H. Franc. v Sales. van Sales(1567-1622), die in heel Frank•
rij k grote invloed uitoefende, niet het minst door zij n beroemde
werkjes „I ntroduction a la Vie devote" en „Traite de l'Amour
de Dieu". Met ere mag ook genoemd worden de kardinaal en
minister Richelieu, die als bisschop van Lucon in zijn diocees
en als minister in de Orde der Benedictijnen de hervorming
bevorderde, hoewel hij zelf zij n grote gebreken had.
H.J. Fr. v. Chan Vooral een aantal heiligen, die tegelijk de
tal. H. Vincentius vrucht en de bevorderaars waren van de hera Paulo. Kard. v. vorming, hebben het godsdienstig leven hoog
Berulle.
op peil gebracht. St. Franciscus van Sales
stichtte met St. Joanna Francisca de Chantal de Orde der
Salesianer-nonnen of Visitandienen ; St. Vincentius a Paulo
(1576-166o) werkte aan de hervorming van de clerus en
stichtte de Congregatie der Lazaristen, die zich bijzonder toelegden op de volksmissies ; kardinaal Pierre de Berulle (1575—
1629) is de stichter van het Franse Oratorium, een vereniging
van saeculaire priesters ; hij is de grote propagator van de devotie tot Christus en Maria, en de wegbereider van de devotie
tot het H. Hart. Er is een opgewekt godsdienstig leven, dat
de stichting mogelijk maakte van deze en andere congregaties,
die het hele terrein van apostolische werkzaamheid en christelij ke naastenliefde op vruchtbare wijze bearbeidden.
I n de landen, die officieel van de Kerk waren losgescheurd,
werkte de vervolging louterend op de overgebleven getrouwen;
dikwijls onder grootste moeilijkheden werkten daar de in-heemse geestelijkheid en de vanuit Rome gezonden missionarissen aan de verdieping van het godsdienstig leven, dat in de
gunstiger omstandigheden van de negentiende eeuw zich in
-
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menig protestant land weer krachtig naar buiten toonde.
Het was een zware slag geweest, die de hervorming van
Luther en Calvijn uiterlijk aan de Kerk toebracht, — het
zwaarst echter voor al de goedmenende christenen, die daardoor
van de levendmakende eenheid van de Kerk werden losgescheurd.
Daar staat tegenover, dat met een slag de
Gunstige resultaten v.
de hervormde werkgrond van heel wat misbruiken in de Kerk
zaamheid der Kerk:
was weggenomen, dat de krachtigste delen
ie. misbruiken weggenomen, opleving en
der Kerk de smetstof hadden uitgezuiverd,
bloei.
en een nieuwe rijke bloei vertoonden, waardoor de Kerk wederom werd de eerste cultuurmacht in de
wereld. Want de veelzijdige opleving, die na de doorvoering
der hervorming valt waar te nemen op het gebied van wetenschap, letteren en kunst, gaat voornamelijk uit van Italie en
Frankrijk, dat in de zeventiende eeuw, niet alleen politiek en
militair, de leiding van Europa heeft.
Onder de gunstige resultaten van de hervor2e. talloze seminamende werkzaamheid nemen een allereerste
ries: degelijke opvoeplaats in de duizend seminaries, die van
ding d. geestelijkheid.
I563—I600 gesticht werden, en wier aantal
steeds toenam. Was de grate fout in de latere middeleeuwen
geweest het onstichtelijke leven van maar al te veel geestelij ken,
dat zijn verklaring vindt in de lichtvaardigheid, waarmede
candidaten tot de H. Wij ding werden toegelaten, in de nieuwere
tijd hoort men, niettegenstaande alle menselijke tekortkomingen, over de geestelijkheid als corporatie geen ernstige klachten
sneer. De kerk had de opvoeding en de wetenschappelijke opleiding van haar toekomstige bedienaren als het ware in eigen
beheer genomen. Sinds de doorvoering van de betreffende bepalingen van het Concilie van Trente heeft iedere bisschop in
het gedrag en in de ijver van zijn seminaristen de waarborg,
dat hij alleen aan diegenen de handen oplegt, van wie hij mag
verwachten, dat zij de Kerk tot eer zullen strekken.
Het hernieuwde leven van de Kerk toonde
3e. ijver voor heidenzich
niet het minste in vernieuwde ijver voor
missie.
de heidenmissie in de pas-ontdekte landen ;
wat de Kerk verloren had in Europa, dat poogden haar missionarissen terug te winnen door uitbreiding van het Rijk Gods
onder de heidenen,
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S. 5. De Missies.
Het missiewerk in de nieuwere tijd toont trekken van overeenkomst en van verschil met dat in de christelijke oudheid en
in de middeleeuwen.
In de christelijke oudheid gaat het bekeringsOrganisatie v.
werk
uit van individuen -- of beter, terwijl de
het missiewerk.
Apostelen en hun eerste medewerkers uiteraard missionarissen waren, zijn de christenen der eerste eeuwen
door de aard van hun omgeving alien missionaris : de Kerk is
een missiekerk, en zo kon er van aparte missieorganisatie of
van vaderlandse missiebasis geen sprake zijn. In de middeleeuwen wordt dat anders : wie gered waren uit de ondergang
van het Romeinse rijk, zagen zich geplaatst voor de taak, om
het Christendom to brengen aan de heidense Germanen, in
vreemde landen. Wij zien dan ook, dat het werk wordt opgedragen aan organisaties de monnik Augustinus gaat de Angelsaksen bekeren, en hij houdt voortdurend contact met zijn
basis in Rome ; de monniken Willibrord en Bonifatius komen
naar de Germanen in Nederland en Duitsland, en behalve met
Rome zien we hen in voortdurend, levendig verkeer met hun
basis in Engeland. Het missiewerk in de nieuwe en nieuwste
tijd heeft deze trek met de middeleeuwen gemeen. De organisatie wordt hoe langer hoe sterker.
De bekering der middeleeuwse volkeren heeft
Wijze v. bekeplaats
g ehad in massa ;•zien we in de christering
lijke oudheid de individuen zich bekeren, in
de middeleeuwen treden de volkeren in de Kerk en daarmee in
de Europese volkerenfamilie, en bij de individuen werkt het
Christendom slechts langzaam door in de praktijk. Het nieuwere missiewerk is teruggekeerd tot de methode der oudheid :
kunnen we bij St. Franciscus Xaverius met zijn massa-bekeringen nog een middeleeuwse trek waarnemen, sinds het einde van
de zestiende eeuw is het een vaste wet van het missiewerk, dat
de vruchten slechts blij vend zullen zijn, wanneer de catechumenen grondig en degelijk in leer en geest van het Christendom
worden ingewijd.
Binnen de grenzen van de nieuwe tijd heeft
Missiewerk en
het
missiewerk een geweldige verandering
Staat .
ondergaan door de wijziging van zijn verhouding tot de staat. I n de middeleeuwen gingen koloniseren
en missioneren steeds hand in hand, in het begin van de
.
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nieuwere tijd is dat nog zo ; had Columbus Amerika niet ontdekt, om het voor Christus en de koning van Spanje te winnen ?
Het missiewerk in hun gebieden kwam dan ook resp. in 1508
en 1514 te staan onder het patronaat van de koningen van Spanje
en Portugal, die op onbekrompen wijze zorgden voor het onderhoud der missionarissen en de verdere missiekosten, zonder dat
een beroep behoefde te worden gedaan op de milddadigheid der
gelovigen. Door dit patronaat werd ook het Protestantisme twee
eeuwen lang uit de Spaanse en Portugese kolonien geweerd.
Echter bij alle voordelen had het patronaat ook zijn schaduwzijden : de missie-arbeid was meteen nationale arbeid, wat uiteraard het Christendom niet ten goede kwam ; de invloed der
patronaatsheren werd misbruikt, om ondeugdelijke elementen
in de missiekerken te dringen, en om in te grijpen in zuiverkerkelij ke aangelegenheden. Onhoudbaar werd de toestand, toen
later de patronaatsheren, met name Portugal en I ndie, hun
tijdelijke macht zagen ineenzinken, en toch geen of stand wilden
doen van hun patronaat. Dat gaf onvermijdelijk aanleiding tot
strijd tussen de Kerk en de betrokken Staat, een strijd, die ten
slotte voerde tot algehele losmaking van de band tussen het
missiewerk en de Staat.
De Kerk maakte zich tijdens die strijd een
De „Propaganeigen
centraal orgaan van missiewerk. Het
da",
kwam tot stand onder het pontificaat van
Gregorius XV ( 1621-1623 ), en kreeg de naam van „Congregatio de propaganda fide". Dank zij dit orgaan konden de
banden van de Staat zonder gevaar worden losgeknoopt. De
Propaganda verwierf nog in de loop der zeventiende eeuw onmetelijke rijkdommen, die echter grotendeels verloren gingen
door de confiskaties van Napoleon en van het koninkrijk Italic.
Toen de Kerk begon aan de bekering der
Verschil tussen
heidense Germanen, waren die volkeren sinds
bekering der
Gerrnanen en die eeuwen eraan gewend, om in Rome te zien
der nieuw-onteen hogere macht, een beschaving, die de
dekte volkeren.
hunne overtrof ; met Rome vergeleken, waren
zij barbaren. Voordat het bekeringswerk begon, waren de Germanen lang binnengedrongen in het Romeinse Rijk, eerst als
overwonnenen, later als overwinnaars. Maar in beide hoedanigheden hadden ze iets van het hunne bijgedragen tot de vorming
van het Romeinse leven, en zo waren ze ook op de vorming van
het Kerkgebruik en van het Kerkrecht niet zonder invloed gebleven. Daarom waren er tussen de christenen van de vroegere
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middeleeuwen en de heidense Germanen heel wat aanknopingspunten ; de of stand tussen beiden was niet zo groot, als hij op
het eerste gezicht zou kunnen lijken. De Germaanse heidenen
hadden zodoende tot op zekere hoogte de natuurlijke neiging,
om ook de godsdienst over te nemen van de hoger-beschaafden,
in welks uiterlijke vormen ze daarenboven iets van het hunne
vonden.
Maar in de nieuwe tijd zag de Kerk zich geplaatst voor
nieuwe moeilijkheden bij de bekering van volkeren, met wie er
tot dan toe niet de minste of zeer geringe aanraking geweest
was ; de ontwikkeling van het bijkomstige in de Kerk, in eredienst en recht en ascetisch leven, is volkomen buiten hen om
gegaan ; hun eigen volksaard had daarin niet het geringste
aandeel ; hetzelfde kunnen we tot op zekere hoogte zeggen van
de ontwikkeling van het dogma, omdat ieder yolk juist die
punten van de geopenbaarde leer tot verdere ontwikkeling
bracht, die het meest spreken tot zijn eigen wijsgerige en morele
aanleg. Terwij 1 nu de Kerk door God bestemd is voor alle
mensen uit ieder yolk, en dus bij machte is, om aan alle verschillende behoeften te voldoen, kan van de bijkomstige Kerkgebruiken niet zonder meer hetzelfde gezegd worden, zoals
de praktijk van de Oosterse Kerk veelzij dig anders is dan die
der Westerse Kerk.
Hieruit is duidelijk, hoeveel moeilijker het bekeringswerk is
onder de nieuw-ontdekte volkeren, dan het was onder de Germanen. En dit klemt te meer, omdat velen van die volkeren
prat gaan op een beschaving, die veel ouder is dan het Christendom. Dat is dezelfde moeilijkheid, die de oud-christelijke apologeten poogden te overwinnen door te wijzen op de hoge ouderdom van hun godsdienst, die immers in het hele Oude Testament werd voorbereid.
Zo kan het niet verwonderen, dat de voortVooruitgang v.
gang
van het missiewerk zeer langzaam is, en
het missiewerk
dat
het
tempo ervan trager wordt, naarmate
langzamer.
de bewerkte volkeren hoger staan in beschaving. Wanneer er eenmaal een kern gevormd is van vurige
christenen onder een eigen hierarchie, die uit het Christendom
naar voren zal brengen, wat het meeste spreekt tot hun stamgenoten, dan kan onder de inwerking van Gods genade het
Christendom daar komen tot een nieuwe bloei, en dan zal het
ene mystieke Lichaam van Christus zich ontplooien in door
ons nog niet vermoede vormen.
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De laat-middeleeuwse en moderne kloosterorden, Dominicanen, Franciscanen, Carmelieten, Capucijnen, Jezuiet
en, waren door de
aard van hun inrichting, die straffe organisatie met soepele bewegelijkheid verbindt, voor het missiewerk
uiterst geschikt. Boven alien steken de Jezuieten uit, de erfgenamen van de geest van Franciscus Xaverius, wier succes te
danken is aan de grondige voorbereiding der missionarissen
onder ascetisch en wetenschappelijk opzicht. Voor de vorming
der missionarissen werden aparte scholen gesticht : de Carmelieten gaven hierin het voorbeeld in i6o8. Door het ijveren voornamelijk van de Spaanse Carmeliet Thomas a Jesu kwam in
1627 tot stand het college der Propaganda, waarvan de inrichting het voorbeeld werd van verschillende dergelijke stichtingen.
Een en ander uit de missiegeschiedenis in het begin van de
nieuwe tijd moge hier een plaats vinden.
_ Reeds in de dertiende en veertiende eeuw
Franciscanen en
waren door Franciscanen en Dominicanen
Dominicanen in
te verpogingen gedaan, om het Evan
V.-Indie.
kondigen in het verre Oosten. Zo was o.a.
reeds door paus I nnocentius I V de Minderbroeder Joannes de
Plano Carpinis in 1245 naar de heerser der Mongolen te Karakorum gezonden en ging vier jaar later een andere Franciscaan, Willem van Roebroek, op verzoek van koning Lodewijk
daarheen. I n 1318 vertrok de Franciscaan Odorich van Pordenone, en doopte eigenhandig twintig duizend Chinezen.
Maar het werk, ten zeerste bemoeilijkt door de enorme afstanden over de landwegen, kwam tot stilstand, en eerst na de
ontdekking van de zeeweg naar I ndie toonde zich nieuwe belangstelling voor het missiewerk. Toen gingen er onmiddellijk
missionarissen heen, zowel saeculieren als regulieren van verschillende Orden, maar hun werk bepaalde zich voorlopig in
hoofdzaak tot de Europese kolonisten en tot de Thomas-christenen aan de kust van Malabar, die zich daar gehandhaafd
hadden, maar tot het Nestorianisme waren vervallen. ( I n 1599
keerden ze tot de eenheid der Kerk terug). 7 April 1541 ging
Franciscus Xaverius, een der eerste gezellen
Jezuieten, H. Fr.
van
St. I gnatius, te Lissabon onder zeil, om,
Xaverius: V.Indie, Malakka,
gehoor gevend aan de roep van Paulus I I I en
Molukken, Japan. Jan I I I, koning van Portugal, met grote privileges als nuntius apostolicus en ruime civiele volmachten naar
I ndie te gaan. Na een reis van dertien maanden landde hij te
Missionarissen
uit kloosterorden,
vooral Jezuieten.
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Goa, het middelpunt der Portugese macht. Onmiddellijk begon hij daar zijn werk onder de kolonisten, maar spoedig richtte
hij zich tot oorspronkelijke bewoners van het land. Zijn driejarige arbeid onder hen had tengevolge, dat langs de Zuidkust
van Voor-I ndie talrij ke christen-gemeenten ontstonden. I n
Travancore werden eens in een maand tien duizend heidenen
gedoopt.
I n 1545 trekt de heilige naar Malakka, rijke handelsstad, wier
gemengde bevolking alleen dacht aan tijdelijk gewin. Zijn werk
had er zo'n succes, dat in 1548 gemeld wordt, dat velen wekelijks communiceerden. Van Malakka ging Franciscus naar de
Molukken, waar de missie veel tegenwerking ondervonden had
door de ruwheid der kolonisten, de strijd tussen Spanjaarden
en Portugezen en het gebrek aan priesters. Hij bezocht de
eilanden Anboina, Ceran, Ullate, enz., trok vervolgens naar
Halmaheira, waar in 1547 reeds bijna vijftig staties waren. I n
die streken werd het werk met ijver en met succes voortgezet
door Jezuleten en andere missionarissen, totdat de Hollandse
verovering er een einde aan maakte. I ntussen kwamen steeds
meer Jezuleten als helpers van Franciscus naar I ndie. I n 1549
werd de heilige aangesteld tot provinciaal.
I n 1548 vernam Franciscus van Portugese kooplieden de ontdekking van Japan, en tevens, dat daar een zeer geschikt terrein
voor de missie was. Te Malakka maakte hij kennis met een
jonge Japannees, Anjiro, die zich bekeerde. Samen gingen zij
naar Japan, waar ze 15 Augustus 1549 landden. Franciscus
Wilde de grote godsdienst van het Boeddhisme, die, naar hij
vernam, door de Chinezen, Japannezen en Tartaren beleden
werd, aan de grote scholen leren kennen en bestrijden, en dan
van daaruit het yolk voor het Christendom winnen.
De aankomst van St. Franciscus is het begin van de korte
maar roemrijke geschiedenis der Japanse Kerk. Groot waren
de verwachtingen van de heilige. „Onder alle pas-ontdekte
volken", schrij ft hij in November 1549, „is het Japanse het
Neste ; het heeft zin voor eer, liefde voor de wapenen, weetgierigheid ; een groot deel van het yolk kan lezen en schrij yen ; zij
horen gaarne van God spreken ; alleen de bonzen bevorderen
onnatuurlijke ondeugden." Reeds spoedig had Franciscus met
de hulp van Anjiro een catechismus in het Japans samengesteld,
zoals hij dat vroeger in andere talen gedaan had. Hij vond steun
bij enige vorsten, die van de Mikado vrijwel onafhankelijk
waren, en toen hij in November 155i Japan verliet, omdat zij n
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aanwezigheid in I ndie vereist werd, liet hij er ongeveer twee
duizend gelovigen achter, wier aantal door het ijverige werken
der Jezuleten in 1582 tot tweemaal honderd duizend gestegen
was.
Had sinds de zestiger jaren het, toen krachtige, centrale bestuur meestal het Christendom niet gehinderd, de terugslag kon
niet uitblijven. Het Christendom stond in te flagrante tegenspraak met het Japanse gebruik van verafgoding van het staatsopperhoofd en met de heidense zeden. I n de nacht van 24 Juli
1587 tekende de Schogun (zoveel als hofmeier) Taikosama een
edict, waarbij aan de missionarissen bevolen werd, om binnen
zes maanden het land te verlaten. De Jezuleten deden, of ze
aanstalten maakten voor vertrek, maar bleven. Het Christendom
nam toe : in 1589 werden op een eiland vijftien duizend heidenen
gedoopt. Om zich van de christenen te ontdoen, stuurde Taikosama de bekeerde vorsten op een gevaarlijke expeditie naar
Korea, welke ten doel had, om zich te bevrijden van de Chinese
suprematie. Tegen zijn verwachting had de expeditie schitterend resultaat ; het Christendom won meer en meer in aanzien.
De Japanse bonzen achtten zich in hun beMissie in Japan
staan bedreigd bij het veldwinnen van het
F a de dood v.
Christendom. Zij begonnen sterk tegen het
r. Xaverius.
missiewerk te ageren. Daarnaast werden ook
andere ongelukkige omstandigheden aanleiding tot vernieling
van het schone werk. Tot dan toe waren de Jezuleten de enige
missionarissen geweest in Japan, wat de eenheid van leiding in
het werk ten goede kwam. Gregorius XI I I had dan ook in 1585
aan anderen verboden erheen te gaan. Toen nu in 158o Spanje
en Portugal verenigd waren, hadden de Portugezen bij die gelegenheid bedongen, dat de handel op Japan aan hen zou
blijven. De Spanjaarden poogden toch vaste voet in het land .

tekrijgn,podte rmisona,tewj1
de Japannezen er natuurlijk hun voordeel in zagen, om met
beide volkeren te handelen. Een zekere Faranda, Spanjaard,
zette nu enerzijds Taikosama tegen de Jezuleten op, alsof die
oorzaak waren, dat tussen Japan en de Spanjaarden geen handelsrelaties konden ontstaan, en anderzijds wist hij de Spaanse
Franciscanen van Manilla te bewegen, om niettegenstaande het
pauselijk verbod toch naar Japan te komen. Hij meldde hun
namelijk, dat de Jezuleten hun kudde verlaten hadden en de
gelovigen dus in groot gevaar van afval verkeerden. De Franciscanen meenden terecht, dat in zulke omstandigheden het pau396

selijk verbod niet kon Belden, en kwamen in 1593 met vier man.
naar Japan. Dit had de door de paus gevreesde gevolgen. Terwijl de goede bedoelingen en de heldhaftigheid der Franciscaanse missionarissen haven alle twij fel staan, verloren zij de
zo hoog nodige voorzichtigheid uit het oog. Zij begonnen publieke godsdienstoefeningen en predikaties to houden, hetgeen
de gevoeligheid van Taikosama ten zeerste prikkelde.
De wrevel van Taikosama kwam tot uitbarsVervolging. 26
ting,
toen de kapitein van een gestrand Spaans
Martelaren v.
galjoen
dreigde, dat zijn koning Japan zou
Nagasaki.
veroveren : „Het werk van de missionarissen",
zeide hij, „was slechts een voorbereiding daartoe". Te Osaka en
Meako werden zes Spaanse Franciscanen in hechtenis genomen,
ook een Japanse Jezulet, Paulus Miki, en twee catechisten, die
tijdens hun gevangenschap in de Societeit werden opgenomen,
en nog vijftien leken, leden van de derde Orde van St. Franciscus. Zij stierven na smadelijke mishandelingen aan het kruis
0597). I n 1627 werden zij alien zalig-, in 1862 heiligverklaard.
Ook bier bleek het bloed der martelaren een zaad, de bekeringen
namen toe, en de vervolging werd voortgezet met vernieling van
missieposten, hernieuwde uitwijzing der Jezuleten. De dood van
Taikosama in 1599 gaf enige opluchting.
Opnieuw nam het Christendom in aanzien toe, toen in 1599
de christen-krijgers zegevierend uit Korea terugkeerden. Volgens matige berekening waren er in 1605 ruim zeven honderd
duizend christenen met honderd veertig Jezuleten, priesters en
broeders, alsmede enige Franciscanen, Dominicanen en Augustijnen in Japan.
Maar de naijver tussen de Spaanse en Portugese kooplieden
enerzijds en de Engelse en Hollandse anderzijds leidde tussen
hen tot een strijd op leven en dood, welke strijd gevoerd werd
ten koste van het Christendom. Daarbij kwamen binnenlandse
beroeringen, waarin vele christenen partij kozen. Het gevolg
was, dat einde 1615 de missionarissen bij tienNieuwe
tallen,
de gelovigen bij honderdtallen vielen
martelaren.
in uitgezochte martelingen, die in verfijnde
wreedheid voor die der oude Romeinen niet onder deden. Ook
van deze martelaren werden er een aantal door Pius I X in 1862
heilig verklaard.
De vervolging in Japan was uitstekend georganiseerd : men
doodde de missionarissen, en waakte nauwkeurig, dat er geen
nieuwe het land konden binnenkornen : ze waren aan hun uiter397

lijk gemakkelijk te herkennen ; en aan de christenen werd zelfs
de visvangst aan de kusten verboden, ten einde het binnenkomen
van missionarissen te beletten. Zo werd die jonge christenheid
beroofd van al le geestelijke hulp : er was geen tijd geweest voor
de vorming van een inlandse clerus, toen in 1643 de laatste
missionaris gemarteld werd. I ntussen hadden zich de Japanse
christenen het schone getuigenis van Franciscus Xaverius waardig getoond, en het Christendom bleek onuitroeibaar op het
eilandenrij k.
De Hollanders zijn tot in de helft der vorige
Holl. kooplieden
eeuw
de enigen geweest, die toegang hadden
alleen toegang in
tot
Japan.
Dat zij, om die toegang te verJapan.
krijgen, het kruis moesten vertrappen, is, zoals dr. Gorris aantoonde, een fabel. Maar, toen in 1862 de overgebleven Japanse christenen toenadering zochten tot de toen
weer aanwezige missionarissen, stelden zij, wier aantal, wel
met enige overdrijving, geschat werd op twee honderd duizend,
de vraag, of die missionarissen het coelibaat beoefenden, de
paus erkenden, en de H. Maagd vereerden ! Zal het bloed van
zijn duizenden martelaren in onze tijd voor dit rijk-begaafde
yolk de genade van het geloof verkrij gen ?
Had aldus de werkzaamheid van Franciscus
H. Fr.Xaverius
Xaverius in Japan de grondslag gelegd voor
naar China. Zijn
een
schone bouw, de heilige wilde voor de
dood.
Japannezen nog meer doen. Herhaaldelijk
was hem in Japan tegengeworpen, dat toch ook de Chinezen het
Christendom niet aanvaardden. Ter bekering van Japan zou hij
naar China gaan. Toen hij dan ook in '551 te Goa zijn zaken
geregeld had, trok hij naar Malakka, om vandaar reisgelegenheid te vinden naar China. De onderneming was uiterst gevaarlijk : de toegang tot China was aan vreemdelingen absoluut
ontzegd ; zelfs schipbreukelingen werden mishandeld, en de
mandarijnen waren in hun tuchtiging niet zacht.
Een opzet om met de Portugese gezant naar China te gaan,
mislukte, en toen voer Franciscus zonder enige bescherming
naar de eilanden van Kanton, in de hoop, dat een of andere
heiden hem naar het vasteland zou overbrengen. Hij kwam op
het rotsige eiland Sancian, waar de Portugezen smokkelhandel
dreven. Zijn gezel, een lekebroeder, moest hij terugzenden, omdat die ondeugdelijk bleek voor het werk : tenslotte had hij
alleen nog bij zich de twintigjarige, in Goa opgevoede Chinees
Antoon, die zijn moedertaal bij na vergeten was ; met hem leefde
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hij in een verlaten stro-hut. Om niet in ongelegenheid te
raken, verzochten hem de Portugezen, dat hij zijn overtocht
naar Kanton zou uitstellen tot na het vertrek van hun schepen;
de heilige bewilligde daarin en maakte afspraak met een Chinees, die voor grof geld hem zou overbrengen, en afzetten voor
de stadspoort.
Het is niet gebeurd : nog voordat de schepen vertrokken
waren, stierf de schitterende edelman, de heilige kloosterling,
de edelmoedige missionaris in zijn stro-hut. Alleen Antoon
was getuige van zijn zalige uitgang. Het lichaam, gelegd in een
sarcophaag met ongebluste kalk, bleef ongedeerd, en werd
overgebracht naar Goa, waar het nog is. Alleen de rechterhand
werd gebracht naar Rome, waar zij bewaard wordt in de Gesiikerk, tegenover het lichaam van St. Ignatius, met wie Franciscus in 1622 werd heilig verklaard.
Na de dood van Franciscus duurde het jaren,
China. P. Ricci.
voordat
priesters erin slaagden, om in China
Zijn wijze v.
door
te
drip
en. De eerste, die er met succes
apostolaat.
gewerkt heeft, was de Jezulet Ricci, die, door
zich aan te passen aan de Chinese leefwijze, zich de Chinese
wetenschap en literatuur wist eigen te maken, erin slaagde, om
de Chinezen te overtuigen van de grotere voortreffelijkheid van
de Europese beschaving ; door zijn grote kennis der mathematische vakken en der astronomie bewees hij hun diensten, en
verwierf zich hun achting, en hij wist het zó ver te brengen,
dat de keizer in i 6o1 beval, de geloofsboden te tolereren. Sindsdien was de wetenschappelijke werkzaamheid der Jezuleten aan
het hof te Peking de grote kracht der Chinese missie. Tegen
het eind der zeventiende eeuw telde China enige honderd duizenden Katholieken.
Ook in de Chinese missie was de eenheid van
Discussie over
werkwijze verloren gegaan, toen in 1633 de
Chinese geDominicanen en Franciscanen het missiewerk
bruiken.
kwamen steunen. Al spoedig ontstond onenigheid over de vraag, in hoever de bekeerden konden deelnemen
aan sommige Chinese gebruiken, die min of meer met de heidense eredienst samenhingen. Pater Ricci was daarin zeer ver
gegaan : hij had de Chinese voorvaderen-verering, en aan bekeerde mandarijnen, de, op gezette tijden verplichte, verering
aan Confucius toegestaan, omdat hij overtuigd was, dat deze
cultus slechts burgerlijk was en geen godsdienstige betekenis
had. Slechts in z6verre wilde hij verlof geven. De Dominicanen
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brachten de zaak in Rome voor. Het was een moeilijke aangelegenheid, en het duurde tot 1742, eer Benedictus X I V definitief deze aanpassing verbood. Er waren in de loop der jaren
reeds verschillende decreten over gegeven, nu eens milder, dan
weer strenger. Dit kon niet verwonderen, wanneer men bedenkt,
dat het princiep van aanpassing aan bestaande gebruiken door
de oude Kerk steeds beleefd is, en, naar men aanneemt, door
Gregorius de Grote sterk werd aanbevolen in betrekking tot de
Angelsaksen ; maar dat van de andere kant het uiterst moeilijk
moest zij n, om voor bepaalde gebruiken uit te maken, of de bestaande vorm van de heidense inhoud kan ontdaan worden. De
verbodsbepaling was een slag voor de Chinese missie, in zoverre
zij de overgang van mandarijnen en prinsen ten zeerste bemoeilijkte, en de keizers wantrouwend maakte tegenover de missie.
I n de achttiende eeuw vaagden bloedige vervolgingen de
Chinese Kerk grotendeels weg ; ook hier werden vele martelaren
geteld. Toch bleef de Kerk bestaan, en hielden de Jezuleten
vaste voet in Peking, tot zij na de opheffing der Societeit in
1773 door Lazaristen vervangen werden.
Het eerste optreden der missionarissen in West-I ndie en
Zuid-Amerika werd vroeger reeds besproken. De missie had,
W.-Indie en Zuid- ook in het oog van het Spaanse gouvernement,
Amerika. missie- op de eerste plaats ten doel de bekering der
actie der Spaanheidenen. De I ndiaan staat in het middelpunt
se koningen.
van de belangstelling bij de missie-actie der
Spaanse souvereinen. Ze willen hem tot Christen maken, hem
beschaven, en voordeel van hem trekken ; maar dan ook in deze
volgorde. Zo had de missie tevens een politiek en commercieel
doel ; maar dit kwam op de laatste plaats, waardoor de koloniale
politiek van Spanje in de eerste eeuwen zich zo gunstig onderscheidt van die van Engeland en Holland, die in diezelfde tijd
van de inboorlingen alleen voordeel trachtten te trekken. Naar
mate de stammen, waarmede men in aanraking kwam, wilder
waren, liet men het gehele werk maar aan de missionarissen
over. De financiering van de missie geschiedde dan ook grotendeels door de Staat, en wel ressorteerde die onder „Oorlog",
hetgeen kentekenend is voor de grote defensieve waarde, die
aan de missie werd toegeschreven.
I n 1632 waren in de Spaanse kolonien zes
Bloei der Kerk in
Kerkprovincies met twee en dertig bisdomSpaanse kolomen ; de Staat had zeventig duizend kerken
nien.
gebouwd, en aan tien duizend missionarissen
400

vrije overtocht en levensonderhoud gegeven. In 1587 hadden
alleen de Franciscanen elf provincies met twee honderd kloosters in Amerika; de Jezuieten leverden tussen 1587-1767 alleen aan Paraguay vij f duizend missionarissen. Ook na Las
Casas bleven de missionarissen de beschermers der inboorlingen
en der ingevoerde slaven tegenover de verH. Petrus Claver
overaars.
De grootste onder hen is de H. PeS. J.
trus Claver, S. J., de patroon over de negermissies. Van 1615-1654 werkte hij onder negerslaven, die
over Cartagena in Zuid-Amerika ingevoerd werden. In de
vuilste scheepsruimen, op de ziekbedden, in de werkplaatsen
en plantages, overal zocht hij de arme slaven op, wies hun
wonden, zorgde voor hun lichamelijk welzijn, en won door deze
werken van naastenliefde meer dan drie honderd duizend negers voor het geloof.
In 1617 stierf de eerste Amerikaanse heilige,
H. Rosa v. Lima.
Rosa de Lima, die in boetedoening en gebed
zich opofferde voor de bekering van haar volksgenoten. Zij behoorde tot de derde Orde van St. Dominicus.
Om de I ndianen aan de christelijke levensReducties der Jewijze te gewennen, om hun beschaving bij te
zuieten in Parabrengen, en tevens hen te onttrekken aan de
guay•
willekeur der kolonisten en de wreedheid van
slavenjagers, brachten de missionarissen hen dikwijls samen in
aparte dorpen. Dat hebben de Franciscanen en Dominicanen
evengoed gedaan in California en Texas, als de Jezuleten in
Paraguay, dat toen veel meer uitgestrekt was dan de tegenwoordige Staat van die naam. Zulk een nederzetting noemde
men ene reductie.
In 1610 ontstonden onder koninklijke goedkeuring de eerste
reducties der Jezuleten in het tegenwoordige Parana. I n 163o,
toen er reeds dertig bestonden, vernielden slavenjagers uit ZuidBrazilie dertien reducties, en namen zestigduizend I ndianen
mee. Dit was voor de Jezuieten aanleiding, om hun I ndianen
vuurwapenen te geven : de koning van Spanje had op hun verzoek dit ongehoorde privilege toegestaan. Het gevolg was, dat
in 1651 een Leger -van vier duizend slavenjagers beslissend geslagen werd, en dat de reducties geen last meer van hen ondervonden.
De inrichting der reducties was overal ongeveer het zelfde.
Een groot plein werd omringd door de zo prachtig mogelijk
opgetrokken en versierde kerk, de statiegebouwen met werk401

plaatsen, magazijnen e.d. ; daarop liepen uit de rechte straten
met I ndianenwoningen, waarachter de bossen, weiden en akkers
dagen. De geestelijke leiding was in handen der Paters onder
de bisschop van Assuncion, terwijl het hoogste burgerlijk gezag
de stadhouder toekwam. Andere Spanjaarden hadden Been toegang. Zelf regelden de I ndianen hun gemeentelijke aangelegenheden ; aan de koning van Spanje betaalden zij schatting;
van de koning ontvingen zij, zo nodig, steun. Zelfs de vijanden
der Jezuleten kunnen niet ontkennen, dat de door hen geleide
werkplaatsen, de landbouw en veeteelt, handel en ambacht boyen alle lof verheven zijn. Het maatschappelijk systeem was
christelijk communisme als in de eerste dagen der Kerk. Ook
het godsdienstig leven der eerste christenen scheen terug te
keren. Gemeenschappelijk ochtend- en avondgebed omlijstten
de dagtaak, in de werkplaatsen of op de velden voor de enen, in
de scholen en colleges voor de anderen. De Kerkelijke feesten
werden met luister gevierd, met muziek en zang, ook met processies of toneelvoorstellingen. Het Doopsel hoefde niet lang te
worden uitgesteld, omdat daarna de onderrichting en de opvoeding in de christelijke levenspraktijk gemakkelijker konden
worden voortgezet.
Jammer hebben de Jezuieten hun opvoedingsHun ondergang.
werk niet kunnen voltooien : na anderhalve
eeuw werkzaamheid werden ze door de politiek van Aranda
van hun arbeidsveld verjaagd. De reducties werden gebracht
onder civiel beheer, dat kans zag, om in tien jaar tijds het werk
te vernielen. De opvoeding der I ndianen was nog niet ver
genoeg gevorderd, om hen bestand te maken tegen de gevaren
der vrijheid.
I n Afrika werd door Franciscanen en Domikbessinie en Manicanengearbeid
aan de bekering van Abes-roko.
sinie en Marokko, maar zonder blij vend succes. Voor het werk aan de Westkust bleef de slavenhandel, die
in Amerika nieuwe afzet vond, het grote beletsel der bekering.
Alleen in de Congo waren in het begin der zeventiende eeuw
de vooruitzichten schitterend, toen in 1656 een vervolging uitbrak, die al het bereikte tamelijk wel vernietigde.
Van het goede zaad, met volle handen uitgestrooid, viel maar
een klein gedeelte op vruchtbare bodem. Maar daar droeg het
vrucht, en vroeg of laat zal het vruchten voortbrengen, tien- en
honderdvoudig.
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HOOFDSTUK III.
De Kerk tot aan de Revolutie.
Inleiding.

De hervorming, door het Concilie van Trente
op papier gebracht en door Gods gevade uitgevoerd, had de Kerk niet alleen sterk gesteld tegenover het
Protestantisme, maar ook haar innerlijk gezuiverd, en de goede
elementen op de voorgrond geplaatst. Toch ging ook in het
vervolg de ontwikkeling der Kerk gepaard met strijd naar binnen en naar buiten.
Binnen de Kerk valt vooreerst op de strijd over de genadeleer.
In de dagen van St. Augustinus was daarover stevig gedisputeerd rondom het Pelagianisme ; door de nieuwe bestudering der werken van de grote Kerkleraar zou nu een nieuwe
strijd ontstaan, die het aanzijn gaf aan de partij der Jansenisten.
De middeleeuwen hadden als erfenis mede nagelaten de
conciliaire theorie, de vraag naar de positie van de Paus in de
Kerk. Het grote Schisma en de politieke strevingen van de
pausen der Renaissance waren niet geeigend, om de oplossing
van deze brandende kwestie to bevorderen. Maar toen de hervorming der Kerk onder de krachtige leiding van de pausen op
het Concilie van Trente beraamd was, en die hervorming onder
dezelfde leiding feitelijk werd doorgezet, nam het aanzien van
de Roomse Stoel verblijdend toe. I n het politieke leven van
Europa heeft de Paus geen overwicht meer — in I talie neemt
de H. Stoel zijn politieke plaats in door de kerkelijke Staat —
en ook in het erkennen van de algemene geestelijke rechtsmacht
van de Paus vertoont zich sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw een inzinking. Naarmate de moderne naties zich
vormen als afgesloten eenheden, min of meer geisoleerd van de
andere naties, en tegelijkertijd het Staats-absolutisme op de
voorgrond treedt, gaat men de internationale en boven-nationale
macht van de Kerk voelen als een last : ook de nationale Kerk
moet medewerken voor het Staats-doel, en daarom door de
Staats-overheid beheerst worden. Dit is de oorsprong van de
dwalingen van het Gallicanisme, het Febronianisme en het Josefisme, die met de conciliaire theorie verwant zij n, en wier
druk zó sterk wordt, dat men tenslotte de scheiding van Kerk
en Staat als een vooruitgang begroette.
Overzicht.
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Buiten de Kerk staat intussen een nieuwe vijand op, het
naturalisme of rationalisme, wijsgerige systemen, die, veel meer
radicaal dan het Protestantisme, alle openbaring verwerpen.
De aanhangers ervan richten hun aanvallen het eerst op de
Societeit van Jezus, en brengen dan in de revolutietijd de Kerk
opnieuw aan de rand van de afgrond.
Een en ander zullen we in het kort uiteenzetten.
§ I. Strijd over de genadeleer en Jansenisme.

Wat betreft de werking der genade, staan in
de Kerkelijke leer sinds de strijd rond het
Pelagianisme o.a. deze twee punten vast : i e.
de menselijke wil blij ft vrij onder de werking
der genade ; 2e. God kan door zij n genade iedere wil onfeilbaar
zeker tot het goede brengen. Men ziet terstond, dat deze twee
waarheden tegenstrijdig zouden kunnen lijken aan degene, die
er geen rekening mee houdt, dat de werkingen Gods door het
menselijk verstand niet kunnen doorgrond worden. Er schuilt
in deze waarheden, die vaststaan, niet een tegenspraak, maar
een mysterie. En zo kunnen theologen, die met beide voeten
staan op het terrein der orthodoxie, beide waarheden aanvaarden, maar van mening verschillen over de wijze, waarop die
waarheden met elkaar in overeenstemming kunnen gebracht
worden ; juist omdat er een mysterie schuilt, zal geen theoloog
de kwestie tot volkomen klaarheid kunnen brengen, maar zal
iedere verklaring elementen moeten bevatten, die ten slotte het
menselijk verstand te boven gaan. Maar, zolang de theologen
in hun verklaringen de beide waarheden betreffende genade,
en de andere geloofswaarheden in Naar geheel handhaven, zijn
zij vrij, om systemen ter verduidelijking uit te denken en te
verded igen.
Over dergelijke systemen is met grote heftigStrijd over de
heid gestreden sinds het einde van de zesgenade: Batiez
tiende eeuw, tussen Dominicanen en Jezuieten.
en Molina.
De grote voormannen waren de Dominicaan
Bailez, die zich beriep op de leer van St. Thomas, en de jezuiet
Molina, wiens grote vverk „Concordia" in 1588 verscheen. Toen
de strijd steeds scherper werd, richtte Clemens VI I I (1592-1605) te Rome een aparte Congregatie op, om de systemen te
onderzoeken. Na negenjarige werkzaamheid (1597-1607) van
die Congregatie verklaarde Paulus V, dat de beide systemen
Orthodoxe leer.
Dogma, en verklaring v. h. dogma.
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mochten verdedigd worden, en dat de aanhangers ervan elkaars
orthodoxie niet in twij fel mochten trekken.
Maar intussen hadden ook anderen de geBajus: verkeerde nadeleer tot bijzonder voorwerp van hun stuuitlegging v. St.
die gemaakt. Michael Bajus, professor te Leu Augustinus.
yen, legde zich toe op de geschriften van
St. Augustinus. Hij meende, dat de studie van de Kerkelijke
Overlevering te zeer was verwaarloosd. Hierin was een grond
van waarheid ; maar onjuist was, dat Bajus datgene, wat hij
meende te vinden in de werken van St. Augustinus, practisch
stelde boven de leer van de levende Kerk. Zo kwam hij ertoe,
om een aantal dwalingen te verkondigen over de genade. Zij
hadden betrekking op de erfzonde en de heiligmakende genade,
en in zijn leer over de dadelijke genade kwam de vrijheid van
de menselijke wil danig in het gedrang. Zijn systeem over de
genadeleer nadert bedenkelijk dicht dat der Protestanten.
I n 1567 werden een aantal stellingen van Bajus door Pius V
veroordeeld. Na aanvankelijk tegenstreven onderwierp de geleerde zich aan de uitspraak van het Kerkelijk gezag, en hij
stierf in vrede met de Kerk in 1589.
De dood van Bajus maakte aan zijn dwaling
Verspreiding
dezer leer: oor
geenszins een einde. Deze lag te veel in de
sprong v. het
geest van de tijd, dat ze aan een persoon zou
jansenisme.
gebonden geweest zij n. Zoals in Duitsland
Luther bij het opstellen van zijn leer beinvloed was, niet alleen
door het nominalisme, maar ook door het Augustinisme — zo
werkte in Frankrijk en Belgie dezelfde oorzaak. Zowel te
Parijs, waar vroeger het nominalisme sterk geweest was, als te
Leuven, valt in deze tijd
mede onder invloed van het humanisme
een sterke opleving van het Augustinisme waar te
nemen. Ook daar ontstaat reactie tegen het verwaarlozen van
de bronnen der Openbaring, die opnieuw bestudeerd worden.
Doch daarbij vervielen sommigen, onder wie ook Bajus, enigermate in dezelfde fout, die Luther begaan had : voor de scholastiek, toonden zij een diepe verachting, en hun hoogachting
voor het gezag der oude Vaders was zó groot, dat daarbij het
kerkelijk leergezag, de naaste regel voor het geloof, op de
achtergrond geraakte. Ook deze theologen sprongen duizend
jaar van kerkelijke ontwikkeling in dogmatisch inzicht en geloofspraktijk over, en meenden het leven van de Kerk duizend
jaar te moeten terugzetten, — alsof dat mogelijk was met het
levende mystieke Lichaam van Christus. De geest van Bajus'
-
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methode : „terug tot de Vaders", leefde te Leuven voort, evenals de belangstelling voor de problemen der genade.
In jarenlange studie was deze geest de leidsman van de grote
kenner van St. Augustinus, wiens naam in het vervolg niet alleen aan de theoretische dwaling in zake de genadeleer is verbonden gebleven, maar ook aan de toepassing ervan op de Christelijke levenspraktijk, Cornelius Jansenius.
Cornelius Jansenius werd 1585 te Leerdam
Jansenius.
geboren. I n 1602 komt hij in Leuven, waar
hij aan het Volkscollege de wijsbegeerte bestudeerde, en de
godgeleerdheid in het Paus-Adriaancollege. Daar stond toen
Jacobus Jansonius aan het hoofd. Te Parijs maakte hij kennis
met Jean du Vergier de Hauranne, die enige jaren ouder, in
1640 ,zijn studie te Leuven besloot, en naar Parijs ging. I n
1612 gaan zij samen leven op het landgoed Cantipre bij Bayonne, waar ze, ijverig in de studie der Vaders, vooral van St.
Augustinus, verdiept bleven tot 1617. 'Coen keerde Jansenius
naar Leuven terug, waar hij 1618-1635 professor was in de
H. Schrift aan de universiteit en kwam te staan aan het hoofd
van het college „Pulcheria", het seminarie, dat zo juist voor
het Haarlemse gedeelte van de Hollandse missie gesticht was.
Hij bleef aan Pulcheria verbonden tot 1624, werd in 1636 bisschop van Yperen en stierf 1638. Zijn grote bezigheid was de
studie van de werken van St. Augustinus : er wordt verzekerd,
dat hij de werken van die heilige tienmaal door-studeerde, en
zijn traktaten tegen de Pelagianen wel dertigmaal. Zijn levenswerk is getiteld „Augustinus" ; hij legde erin neer de genadeleer, zoals hij die in de werken van de Kerkvader meende gevonden te hebben.
Du Vergier de Hauranne had in 1621 de abdij
St. Cyran in commende gekregen. Sindsdien staat hij bekend als de abt van St. Cyran.
Hij vestigde zich te Parijs, en won daar veel aanhang door de
naam, die hij reeds had van origineel geleerde, door zijn zelfbewuste autoriteit en de bondigheid van zijn uitspraken.
De grote hervormingsbeweging in Frankrijk, die vroeger
besproken werd, is dan in voile gang. Een voorname plaats
daarbij nemen de Jezuleten in. Wel hadden zij op het eind der
zestiende eeuw grote moeilijkheden ondervonden door de viiandschap van het Parlement, de Parijse Universiteit en de hoge
geestelij kheid, maar sinds zij in 1603 weer toegang tot FrankDe ,a
bt v . St. Cyran"a
;

.

40 6

rijk gekregen hadden, was hun invloed snel toegenomen, vooral
aan het hof, waar zij als biechtvaders fungeerden.
Op dat vruchtbare hervormingsterrein treedt nu ook op de
abt van St. Cyran : vooral met de jezuleten zou hij in conflict
komen. Waarom ?
St. Cyran was een buitengewoon ijverig en bekwaam man,
die als zielenleider op velen grote invloed uitoefende. Hij had
zijn gebreken, die ook door zijn grootste vereerders erkend
worden : zucht tot overdrijving, hij gaf zich te veel over aan zijn
mystieke neigingen, hij sprak te veel en te lang over zichzelf.
Maar deze fouten zouden wel niet belet hebben, dat hij onder
de hervormers van het kerkelijk leven in Frankrijk met ere
genoemd werd, wanneer zijn naam niet verbonden was geworden, met min of meer recht, aan de grote strijd over het Jansenisme.
De afdwalingen, die aan St. Cyran worden
toegeschreven, liggen geheel in de geest van
zijn tijd. Ook St. Cyran zag de noodzakelijkheid in, van terug te keren naar de bronnen van de Openbaring.
Een prijzenswaardig streven, wanneer men uit de bronnen wil
aantonen de samenhang van de tegenwoordige Kerkleer met
de leer der Vaderen, het organische in de ontwikkeling ervan.
Maar het gevaar is niet denkbeeldig, dat men door die studie
zijn eigen vondsten in de werken der Kerkvaders gaat stellen
boven de inhoud van de prediking der levende Kerk, en dat
men vergeet, hoe de leer der Kerkvaders slechts in zoverre de
inhoud van het Geloof bepaalt, als die leer door de Kerk is
overgenomen. Het stellen van het gezag der Vaders tegenover
de leer van de levende Kerk ikan nooit orthodox zijn. Toch is
St. Cyran met talrijke tijdgenoten in die fout vervallen. En dit
is wel de fundamentele fout in het Jansenisme.
Deze fout komt bij St. Cyran, en veel meer nog bij degenen,
die zich later op hem beriepen, uit in verschillende toepassingen.
ng
van pvatti
o
de Kerkleer.

Daar is vooreerst hun idee over de positie
van de Paus in de Kerk. Er was sinds het
Concilie van Trente een dubbele, volkomen orthodoxe, hervormings-stroming in de Kerk. Ene, die het heil verwachtte
van zo groot mogelijke centralisatie, welke stroming haar voornaamste vertegenwoordigers vond in de Societeit ; een andere,
die meer de nadruk legde op het gezag en de werkzaamheid
Van de hierarchie.
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van de diocesane bisschoppen, waarvan St. Carolus Borromeus
in Milaan en De Berulle in Frankrijk grote vertegenwoordigers
geweest zijn. Maar evenmin als de eerste richting, in zover zij
orthodox bleef, het werk van de bisschoppen uitsloot, wilde de
tweede richting het pauselijk gezag beperken. Ook hierin is
naar beide zij den overdreven. En St. Cyran met de zijnen hebben de paus willen terugdringen in de positie, die hij practisch
dikwijls in de oude Kerk heeft ingenomen, met terzijdestelling
van de ontplooling, die de uitoefening van de primatiale rechten
in een duizendjarige ontwikkeling genomen had.
De eerbied voor de christelijke oudheid, waarOver Biecht en
voor
zelfs de eerbied voor het gezag der levenH. Communie.
de Kerk moest wijken, bracht St. Cyran ertoe,
om veranderingen na te streven in de Kerkelijke gebruiken,
bijzonder wat betreft de Biecht en de H. Communie. Met een
beroep op de oude tucht inzake de boetvaardigheid, en de gestrengheid van de oude monniken, meent hij te kunnen besluiten, dat de praktijk van zijn dagen verkeerd is. Hij wil dat
de christenen, die gezondigd hebben, in een langdurige boetedoening hun streven weer op God richten door hun eigen werkzaamheid, terwijl de katholieke theologie een gedeelte laat gebeuren door de werking van het Sacrament. Zo schijnt hij stilzwijgend de werkende kracht van de sacramentele absolutie te
loochenen.
Wat de H. Communie betreft, St. Cyran ziet in het ontvangen ervan meer een beloning voor betoonde deugd, dan,
zoals de katholieke theologen, een middel, om in de ziel de
liefde Gods te onderhouden en te vermeerderen. Daarom wil
hij in de meeste gevallen het aantal der H. Communien zeer
sterk inperken.
Op al deze punten vond St. Cyran de Jezuieten met hun sterk georganiseerde macht
tegenover zich. Zij zijn, als staande direct onder de rechtsmacht van de Paus, bevorderaars van de centralisatie ; in de praktijk van Biecht en H. Communie stonden de
Jezuleten vooraan in de propaganda voor een meer veelvuldig
gebruik van die genademiddelen, dan gewoonte geweest was in
de tijd voor de hervorming. Daar kwam nog bij, dat straks in
het genade-systeem van Jansenius de rol van de vrije wil onbehoorlijk zou verkleind worden. En nu hadden in de genadeleer juist de Jezuleten, meer dan de Dominicanen, de vrije
De Jezuieten be
stridden deze leer.
-
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menselijke wil op de voorgrond gebracht ; zij hadden de almachtige werking van Gods genade allerminst geloochend of
verkleind, maar met de hulp van die genade moet de vrije mens
zelf zijn zaligheid bewerken ; en de geestelijke methode van
St. Ignatius was er geheel op aangelegd, om de mens te oefenen
in het goede gebruik van zijn vrije wil.
Zo kwam het, dat in de strijd om het Jansenisme de Jezuieten meer naar voren traden dan andere orthodoxen. Zo kwam
het ook, dat de strijd dikwijls vertroebeld werd, omdat degenen,
die tegenover de Jezuieten niet sympathiek stonden, ofschoon
ze volstrekt de dwalingen van Jansenius niet deelden, een
weifelachtige houding aannamen.
Te Parijs had St. Cyran voor zijn systeem
De familie Arvan hervorming een vruchtbare bodem genauld en Portvonden in ernstige kringen van de deftige
Royal.
burgerij, die tegenover de Jezuieten afkerig
stonden. Een eerste plaats neemt hier in de familie Arnauld.
Van de twintig kinderen van Antoine Arnauld zien we er
negen zich geheel geven aan het werk van St. Cyran, en in
wijde kring invloed uitoefenen.
De familie Arnauld had bijna als domein de beide kloosters
van Port-Royal des Champs en Port-Royal de Paris. PortRoyal des Camps was een Cistercienser-vrouwenklooster uit
de dertiende eeuw, waar in 1602 Jacqueline Arnauld, als Mere
Angelique, abdis werd. Uit haar eigen familie traden haar
vij f zusters en vij f nichten in hetzelfde klooster, en door de
toevloed van nieuwe leden uit de Parijse aristocratie groeide
het aantal nonnen tot zeventig, terwiji het klooster voor hoogstens twintig gebouwd was. Daarom werd de kloostergemeenschap in 1626 overgebracht naar de ruimere gebouwen, die
lagen in de faubourg St. Jacques te Parijs. Het oude klooster
stond verlaten onder een priester-beheerder, tot sinds 1638
mannen uit dezelfde kring, aangetrokken door de strenge levenswijze van de nonnen van Port-Royal de Paris, zich daar
gingen vestigen als „kluizenaars van Port-Royal". Zij wijdden
zich aan overweging, studie en onderricht, en onder hen vinden
we mannen als Robert en Antoine Arnauld, Le Maistre de
Sacy, Nicole, Le Nain de Tillemont, Blaise Pascal, e.a. Maar,
toen in 1648 de nonnen haar gebouw weer betrokken, moesten
de mannen zich terugtrekken naar gebouwen, op enige of stand
gelegen. Zo waren er sindsdien twee nonnenkloosters van PortRoyal, die innig met elkaar verbonden waren.
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Door zijn betrekking met de familie Arnauld
wist nu St. Cyran invloed te krij gen in PortRoyal; sinds 1634 is hij alleen de geestelijke
leidsman der kloostervrouwen. Uit een off icieel onderzoek, ingesteld door de aartsbisschop van Parijs in
I 644, blij kt, tot welk een trap van volmaaktheid St. Cyran de
nonnen gevoerd had. Terwijl hij zijn strenge beginselen over
de H. Communie had toegepast, bleek het aantal ervan toch
buitengewoon hoog te zijn. Maar intussen waren de kloosterlingen geheel van verering voor St. Cyran doordrongen. Het
klooster met zijn talloze relaties in de Parijse aristocratie werd
een centrum van propaganda, en, als straks de beginselen door
de kerkelijke autoriteit veroordeeld worden, een centrum van
de oppositie.
Reeds voordat St. Cyran definitief de leiding
zijn boek „De
van Port-Royal gekregen had, was een werk
hierarchia cafevan hem verschenen, dat verschillende dwasiastica".
lingen bevatte, en zijn aanhang deed toenemen. Onder de schuilnaam Petrus Aurelius schreef hij : „De
hierarchia ecclesiastica". Spoedig wist ieder, wie de schrijver
was van het werk, dat een aanval was op de hierarchie in aansluiting bij oudere dwalingen. Het monarchisch princiep is het
voorwerp van de aanval : de bisschoppen heten gelijk aan de
paus; de provinciale concilies hebben hetzelfde gezag als de
algemene ; de pastoors zijn bisschop in hun parochie ; de priester,
die een zware zonde doet, verliest zijn wijding; een bisschop,
die of stand doet van zijn diocees, zijn bisschoppelijk karakter.
Deze leerstellingen, die aansluiten bij het nog lang niet verdwenen conciliarisme, en bij de Gallicaanse opvattingen, waarover nader zal gesproken worden, verwierven St. Cyran de
steun van verschillende bisschoppen en heel wat pastoors.
Zo was de partij van St. Cyran reeds zeer
Gevangenneming
sterk, toen de publicaties van een commentaar
v. St. Cyran.
op
het boek „Over de maagdelijkheid" van
Dood.
St. Augustinus door de Oratoriaan Seguenot
aanleiding werd voor Richelieu om hem gevangen te nemen.
In dat werk toonde zich de schrijver aanhanger van de leer
van het contritionisme, dat voor de biecht een volmaakt berouw vordert. 0m,dat Richelieu meende, dat deze theorie het
geweten van de koning in onrust kon brengen, liet hij het werk
veroordelen en in 1638 de schrijver en ook St. Cyran, die in
deze de leermeester van Seguenot geweest was, opsluiten in de
Invloed v. St. Cyran op PortRoyal.
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Bastille. Eerst na de dood van Richelieu, in 1642, mocht St.
Cyran, die men niet van ketterij had kunnen overtuigen, de
gevangenis verlaten ; acht maanden later stierf hij, in het oog
van zijn volgelingen gekroond met de aureool van het martelaarschap.
Nauwelijks was St. Cyran in de Bastille, of
Dood v.
Jansenius.
hij vernam het overlijden van de vriend, met
wie hij steeds in druk verkeer gebleven was, de bisschop van
Yperen, Cornelius Jansenius. 6 Mei 1638 was hij gestorven. Tot
het laatst toe had hij gearbeid aan zijn grote werk „Augusti11US", dat nu klaar lag, maar nog niet gedrukt was. Op de dag
zelf van zijn dood had hij zijn werk onderworpen aan het oordeel van de H. Stoel, ofschoon hij niet kon geloven, dat iets
erin verbetering zou behoeven. I n de eerste uitgave van de
„Augustinus", die in 1640 te Leuven verscheen, staat die verklaring of gedrukt. Zij werd verzorgd door zijn vrienden Fromond en Calen, en opgedragen aan aartshertog Ferdinand.
De grondgedachte van Jansenius is deze : sinds
Grondgedachte v.
de vat van Adam staat de mens onder de
d. „Augustinus".
onontkoombare invloed van een of andere
lust : de hemelse, die hem tot het goede, of de aardse, die hem
tot het kwade trekt. I s de hemelse lust, de genade, het sterkst,
dan overwint ze de aardse, en de mens doet noodzakelijk, doch
vrijwillig (=-- vrij van uiterlijke dwang) het goede. Overwint
echter de aardse lust, de begeerlijkheid, omdat zij sterker en de
gegeven genade in deze omstandigheden dus te klein blijkt,
dan zondigt de mens onweerstaanbaar. Deze pessimistische opvatting, welke zovele mensen — Jansenius zegt zelfs het overgrote deel der mensheid — het niet te bevrijden slachtoffer doet
zijn van' hun gevallen natuur, wordt nog harder gemaakt door
de stelling, dat Christus niet voor alle mensen gestorven is.
De nuntius, Stranius, had op aandringen der Jezuieten vergeefs gepoogd, de uitgave te beletten. Reeds in 1641 werd door
de Romeinse I nquisitie de lezing van het
Lezing v. h. boek boek verboden, welk verbod in 1643 door
door Rome ver
Urbanus VIII herhaald werd op grond o.a.
boden.
hiervan, dat het boek verschillende stellingen
van Bajus verdedigde. Maar in Belgie werd die veroordeling
eerst in 1651 aanvaard door tussenkomst van de Spaanse koning.
Grote opgang maakte het boek in Frankrijk
Grote opgang
in de door St. Cyran voorbereide kringen.
in Frankrijk.
Wel werd daar reeds in Januari 1644 het
-
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pauselijk verbod gepubliceerd, wel verbood de theologische
faculteit de verdediging van Bajus' stellingen, maar een machtige kampioen vond de partij in de jongste zoon van de familie
Arnauld, Antoine (1612-1694).
Deze Antoine Arnauld, begaafd met schitAntoine Arnauld. terende talenten, was opgevoed onder de in„Over de veelvuldige Communie”. vloed van St. Cyran. Reeds in 1636 had hij
stellingen in diens geest verdedigd, waardoor
hij in conflict kwam met zijn professor De Lescot, de biechtvader van Richelieu. Na de dood van deze laatste werd hij opgenomen in de Sorbonne, en begon nadien onder de Jansenisten
een leidende plaats in te nemen door zijn werk „Over de veelvuldige Communie", waarin hij de ideeen van St. Cyran over
Biecht en H. Communie nader uiteenzet. Door dit boek, dat de
goedkeuring droeg van zestien bisschoppen en twintig doctoren,
en dat Rome, om erger te voorkomen, nooit rechtstreeks veroordeelde, werd Antoine na de dood van St. Cyran het hoofd
der partij. Hij verdedigde de „Augustinus" in twee apologieen.
Zelfs in de Sorbonne werden veel aanhangers gevonden.
Zo kwam de syndicus van de theologische
Veroordelin g v.
faculteit ertoe, om Juli 1649 vii f stellingen,
h. Jansenisme.
uit de „Augustinus" genomen, ter beoordeling
aan de Sorbonne voor te leggen. Toen dit onderzoek door het
Parlement belet werd, namen de bisschoppen de zaak ter hand,
en acht en tachtig van hen legden in 1651 de vij f stellingen aan
de paus voor. Elf bisschoppen deden niet mee, omdat een oordeel van Rome, voordat de Gallicaanse Kerk gesproken had,
volgens hun mening in strijd was met de „Gallicaanse vrijheden".
Twee jaar bleef de zaak te Rome in onderzoek, totdat 31 Mei
1653 I nnocentius X (1644-1655) de bul „Cum occasione" uitvaardigde, waarin vijf stellingen veroordeeld werden. Zij bevatten consequenties uit de grondgedachte van Jansenius, zoals
die boven werd weergegeven. De bul werd terstond in Frankrijk
gepubliceerd. De partij van Jansenius beleefde haar kritieke
moment ! Zou zij zich onderwerpen en zoveel uitstekende krachten blijven stellen in dienst van de geestelijke vooruitgang, of
zou zij haar pogen door afscheiding van de levenseenheid der
Kerk tot onvruchtbaarheid veroordelen?
Voor het laatste schrikten zij terug, voor het eerste vonden
ze niet voldoende grond in hun valse begrippen aangaande het
leergezag der Kerk. En zo zoeken zij aan onderwerping te ont4 12

komen, zonder zich van de eenheid of te scheiden ; en zo begint
bij deze pauselijke veroordeling, die de dwaling had moeten
vernietigen en de dwalenden had moeten redden, dat jarenlang zoeken naar uitvluchten, terwijl intussen de dwaling voortwoekert. Tegen de bedoeling van degenen, die de dwaling hadden opgezet, brachten zij onberekenbaar nadeel aan het christelijk leven van tallozen ; de natuurlijke aanleg, die de gunstige
voorwaarde geweest was, waaronder zij aanvankelijk in PortRoyal werkte, was nu eenmaal niet bij velen aanwezig. Want
naarmate het aantal aanhangers toenam, groeide natuurlij kerwijze ook het aantal dergenen, die door de strengheid van het
systeem werden ontmoedigd, en die de hoge eisen, welke gesteld
werden voor het ontvangen der Sacramenten, slechts gebruikten
als voorwendsels, om zich te onthouden van het gebruik der
genademiddelen, die hen in staat zouden gesteld hebben, om
christelijk te leven.
Zo liep ook deze, met hoge bedoelingen opgezette, beweging
door gebrek aan onderwerping uit op nadeel voor de zielen.
Op raad van Antoine Arnauld begonnen de
clouding der IanJansenisten
terstond onderscheid te maken.
senisten.
Zij verklaarden, dat zij met de paus de vij f
stellingen verwierpen, maar dat deze stellingen : 1 e. in het boek
van Jansenius niet stonden, en 2 e. al stonden ze er in, ze dan
toch niet veroordeeld waren in de betekenis, die Jansenius eraan
gegeven had ; want de zin van Jansenius was de zin van St.
Augustinus, die de paus toch niet zou veroordelen. Toch had
I nnocentius X uitdrukkelijk gezegd, dat de stellingen uit Jansenius' boek genomen waren ; en kort daarop werd dit nog eens
of f icieel verklaard.
Toen gebeurde het, dat aan de hertog van Liancourt in de
kerk van St. Sulpice de absolutie werd geweigerd, wegens zijn
relaties met de Jansenisten. Voor Arnauld was dit aanleiding,
om in een tweetal brieven deze stellingen op te zetten : z e. in
de vraag, of een bepaalde leer ketters is, kan de Kerk onfeilbaar oordelen, maar in de vraag, of zulk een leer in een bepaald
boek voorkomt, niet, want, dit is geen geopenbaarde waarheid ;
2e. daarom kan de Kerk voor haar oordeel over de laatste vraag
geen onderwerping eisen, maar men volstaat met een eerbiedig
stilzwij gen. Dit is de leer van het „silentium obsequiosum".
Ook bij de aanhangers van Jansenius wekte deze leer aanvankelijk tegenspraak. Ze bracht dan ook de grootste verwarring, omdat de Jansenisten door haar hun stellingen konden
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handhaven, en tegelijkertijd beweren, dat zij in de Kerk bleven.
Deze verwarring nam nog toe, omdat er niet uitdrukkelijk
onderscheid werd gemaakt tussen de objectieve zin van Jansenius, d.w.z. de zin, die uit het werk bleek, en de subjectieve
zin d.w.z., wat Jansenius misschien bij het neerschrijven gedacht
had. Over dit laatste kan geen mens oordelen, ook de Kerk niet.
Maar het niet-maken van het onderscheid was oorzaak, dat de
termen, die in het debat gebruikt werden, anders verstaan
werden in Frankrijk, anders in Rome.
De stellingen van Arnauld werden door de
Formulier v. d.
Sorbonne,
het Franse episcopaat en paus
Clerus.
Alexander VII veroordeeld (1655-1667) .
De vergadering van de clerus voegde aan de pauselijke veroordeling toe een formulier, dat door de clerus moest ondertekend
worden (1657) .
I ntussen had de spartij van Port-Royal een
Pascal — „Letgeducht
medestander gekregen in Blaise Pastes provinciacal.
Hij
was
een beroemd wiskundige en nales".
tuurkundige, uitstekend stylist, en sinds het
begin der vijftiger jaren voor het Jansenisme gewonnen. Sinds
1656 liet hij onder de schuilnaam van Louis de Montalte zijn
„Lettres Provinciales" verschijnen, en dat wel met het doel,
om door de drang van de publieke opinie de veroordeling van
Arnauld te voorkomen. De eerste drie brieven vallen voor de
veroordeling, en daarin moeten voornamelijk de Dominicanen
en hun genade-leer het ontgelden. Na de veroordeling verandert
hij van front, en valt hij de grote verdedigers der orthodoxie,
de Jezuleten, aan in hun moraal-leer. Maar de Jezuleten lieten
zich niet onbetuigd, zij bleven de voile nadruk leggen op de
leer over de genade, en dwongen zo hun tegenstander, om in de
laatste brieven dat onderwerp weer te behandelen, en duidelijk
te doen uitkomen, dat hij zich aan de veroordeling niet onderwierp. I n zijn brieven heeft Pascal getoond, dat hij een meester
was in de satire. Hij heeft handig partij getrokken van de
subtiliteit van de onderscheidingen in de genadeleer en van de
zwakke plekken in de moraalsystemen, die toen in opkomst
waren; en daardoor heeft hij ze beide overgeleverd aan de spot
van het niet-deskundig publiek. Door zijn toedoen is de kwestie
van het Jansenisme, meer nog dan ze het reeds was, de kwestie
van de dag geworden, en vonden degenen, die de veroordeling
niet aanvaardden, steun bij een gedeelte van de publieke opinie.
Het formulier van de clerus bleef dan ook voorlopig meer
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een onderwerp van discussie dan van ondertekening. De oppositie ertegen ging voornamelijk uit van Port-Royal, tegen
welk klooster door de regering straffe maatFormulier v.
regelen werden genomen. In 1665 schreef
Alexander VII.
Alexander VI I op zijn beurt voor de ondertekening van een formulier, dat vrijwel overeenkwam met dat
van de clerus, en waarin verklaard wordt, dat de stellingen
veroordeeld zijn in de betekenis, die zij in het boek van Jansenius hebben. Lodewijk XI V maakte deze bul tot rijkswet. Toen
hebben alle bisschoppen zich onderworpen, en hun geestelij ken
vermaand, om het formulier te ondertekenen. Maar vier bisschoppen, onder wie Pavillon, bisschop van Alet, verklaarden
tevens in een herderlijk schrijven, dat men in zake de betekenis,
die Jansenius' woorden hadden, kon volstaan met een eerbiedig
stilzwij gen. De paus veroordeelde dat schrijven. Maar de partij
won nieuwe aanhang in het Parlement, de
Vorderingen v. h.
Sorbonne, de clerus, niet het minst In de
Jansenisme.
dameswereld, die met de „Kerkmoeders" van
Port-Royal in innige betrekking stond. De opvolger van Alexander VI I, Clemens I X (1667-1669), ontving een schrijven
van negentien Franse bisschoppen, die mededeelden, dat hun
vier ambtgenoten onschuldig vervolgd werden. Zelf stuurden
de vier een brief de wereld in, die opgesteld was door Antoine
Arnauld, en waarin zij aan de Paus het recht ontzegden, om
Franse bisschoppen te oordelen. De koning was verontwaardigd
over de brief, maar de Jansenistische partij aan het hof was sterk.
Door bemiddeling van die hofpartij werden
Pax Clementina.
onderhandelingen
geopend tussen de vier bis 1669.
schoppen en Rome. De paus ging in toegeeflijkheid zó ver, dat hij afzag van de herroeping van het herderlijk schrijven, mits de bisschoppen het formulier van Alexander
VI I ondertekenden. I nderdaad deden zij dit, maar zij verklaarden meteen in een geheim stuk, dat zij wel de vijf stellingen verwierpen, maar in zake de betekenis van de stellingen in
het werk van Jansenius zich alleen gebonden achtten tot een
eerbiedig stilzwijgen. Wel werd deze beperking in Rome bekend, maar eensdeels wist men door het verschil in de betekenis
der termen de paus gerust te stellen, anderdeels vond men het
in Rome niet opportuun, om de strijd opnieuw te beginnen. De
bisschoppen werden op deze gehuichelde verklaring weer in
genade aangenomen en deze gebeurtenis draagt in de geschiedenis de naam van „pax Clementina".
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De nonnen van Port-Royal onderwierpen zich met dezelfde
beperking.
I n de volgende jaren hield de koning streng de hand aan het
bewaren van de vrede. Tegen de Jansenistische propaganda van
Port Royal trad hij met kracht op : in 1679 werden de kluizenaars uit het klooster verjaagd. Zij gingen
Uitbreiding in
toen
naar het buitenland, Belie en Holland.
leiders naar BelI
ntussen
was echter in Frankrijk begonnen
gie en Holland.
de
regalienstrijd,
waarover nader gesproken
— Jansenisme
in Frankrijk bewordt en waarin de houding van enige Jangunstigd door de senistische bisschoppen, onder wie Pavillon
Regalienstrijd.
van Alet, tegenover de koning veel meer nobelonafhankelijk was, dan die der anderen. Dit bezorgde aan
de partij geen geringe vermeerdering van aanzien, en zij maakte
in de rustige jaren van de pax Clementina grote vorderingen.
Na het uitwijken van de hoofdmannen in 1679
Uitwijking der
was
de universiteit van Leuven sterk Jansenishet buitenland.
tisch geworden. Daar doceerde sinds 1675 de
jurist Van Espen, die door zijn adviezen op kerkrechtelijk terrein de vraagbaak werd van de partij, ook in Holland. I n Holland genoot de partij de bescherming der Staten, en vonden de
hoofdmannen een veilig toevluchtsoord, wanneer ze elders vervolgd werden. Ook Van Espen stierf te Amersfoort in 1728.
In Oostenrijk en Spanje vond de partij aanhang, in Frankrijk
krachtige steun van de geleerde leden der Mauriner-Congregatie van Benedictijnen en van de Oratorianen.
Het is rondom een lid van het Oratorium,
Quesnel. „Redat de strijd opnieuw ontbrandde, Paschasius
flexions moraQuesnel I 6 34-17'9) . Zij n in 1675 verscheles".
nen commentaar op de werken van paus Leo
werd om de Jansenistische geest, die eruit sprak, door Rome
veroordeeld. Het generaal-kapittel van zijn Congregatie eiste,
dat hij zich zou onderwerpen. Hij deed het niet, trad uit het
Oratorium, en verbleef sinds 1684 met Arnauld te Brussel.
Toen hij daar in 1703 gevangen genomen werd, wist hij te ontsnappen, vluchtte naar Amsterdam, waar hij 1719 stierf.
Het hoofdwerk van Quesnel, waarom zich in het vervolg de
Jansenistische strijd bewoog, draagt in de latere uitgaven tot
titel „Le Nouveau Testament en francais avec des Reflexions
Morales sur chaque verset." I n de talrijke uitgaven kwam de
Jansenistische strekking hoe langer hoe duidelijker naar voren.
In 1695 verscheen een uitgave, die de goedkeuring droeg van
416

De Noailles, toen nog bisschop van Chalons, weldra aartsbisschop van Parij s. In dezelfde tij d werden de kwesties rondom
de „Augustinus" weer opgerakeld. Het meest markante gevolg
ervan was, dat in 1709 het klooster van Port-Royal werd opgeheven.
Het werk van Quesnel werd in '713 definitief
Bul: „Unigeniveroordeeld
door Clemens X I (I700-1 72 I )
tus" 1713.
in de bul „Unigenitus", die honderd en een
stellingen uit het boek opsomde, waarin de leer van Jansenius
vervat is. De aanneming van de bul veroorzaakte grote moeilijkheid in Frankrijk door de oppositie van De Noailles, die
niet een boek wilde veroordelen, dat hij eerst had goedgekeurd.
En Rome kon tegen hem geen dwangmaatregelen toepassen,
omdat de citatie naar Rome van een Franse bisschop streed met
de voorgewende „Gallicaanse vrijheden". Die hadden de hele
strijd om het Jansenisme ten zeerste belemmerd. Daar kwam
bij, dat Philips van Orleans, die na de dood van Lodewijk XI V
in 1715 het regentschap voerde, tegenover de Jansenisten een
andere houding aannam, dan Lodewijk gedaan had : hij hoopte
door inschikkelijkheid de Jansenisten te winnen.
Het kwam zó ver, dat in 1717 vier Franse bisDe „A pp
ellanschoppen van het vonnis van de Paus appelten".
leerden op een algemeen concilie. Velen sloten
zich bij hen aan. Zelfs in het geheim ook De Noailles. Maar
over het algemeen legden zich de bisschoppen en de lagere
clerus, behalve die van Parijs en Rheims, bij het vonnis van de
Paus neer. In 1718 excommuniceerde Clemens XI de appellanten. Het baatte niet.
De kentering begon, toen de regent Philips van Orleans zijn
houding veranderde, en in 1720 beval, dat de strijd tegen de
bul Unigenitus moest gestaakt worden. In 1727 werd een provinciaal concilie gehouden te Embrun, waar de tachtigjarige
bisschop van Senez, Soanen, die geappelleerd had en in 1726
in een herderlijk schrijven beweerde, dat de bul „Unigenitus"
dogma, moraal, kerktucht en hierarchie ondermij nde, werd
geschorst. Paus en koning keurden dat goed. Het volgend jaar
onderwierp zich ook De Noailles, die in 1729 stierf.
Wel volhardden de Parijse pastoors, en het
Kwijnend beParlement nog een tijd in hun oppositie, maar
staan v. het Jansenisme. Doorwer- de tij d van bloei voor de partij was voorbij.
king v. hun geest Het aantal appellanten nam gaandeweg af,
in Frankrijk.
maar de beginselen van overdreven streng417

heid in de moraal en de strenge opvattingen in betrekking tot
de H. Sacramenten werkten nog lang na, ook bij de goedgezinden, en hebben zeker, evenals de ondermijning van het
pauselijk gezag door het Jansenisme in vereniging met het
Gallicanisme, meegewerkt, om een groot deel van het Franse
yolk van de geloofspraktijk, en zo van de Kerk te vervreemden.
Alleen in het voormalige bisdom Utrecht,
Schisma te Utrecht.
waar naast de dogmatische quaesties ook juridische geschillen en nationalistische strevingen een rol speelden, vormde de partij zich tot een sekte. Een
aantal priesters sloot zich in 1719 bij het appel aan en koos
in 1723 te 's-Gravenhage Cornelis Steenoven tot aartsbisschop
van Utrecht. Daarmede was de scheuring voltooid, die, helaas,
tot in onze dagen voortbestaat.
§ 2. Aanvallen op de pauselijke Macht.

In de tijd die we bespreken, vinden we op
Streven der vor
sten naar abso
staatkundig gebied, in tegenstelling met de
lutisme.
losse groepering in de middeleeuwse feodale
staat, de nationale staat, waarin de nationaliteit de bindstof is,
de taal het kenteken der eenheid, waarin zich vormt een nieuwe
ambtenarenstaf als organen van het centraal gezag, waarin de
vorm van economisch leven het kapitalisme is. In die nationale
staat, in Frankrijk en Spanje in het begin der zestiende eeuw
tamelijk volledig gevormd, werkt, evenals in de kleine Duitse
en I taliaanse staten, cloOr de zuurdesem van het Romeinse Recht.
Dit verdringt langzamerhand het christelijke Recht, en wat in
de middeleeuwen ten slotte slechts uitzondering geweest was,
of in kiem bestaan had, wordt nu regel en voile bloei : het absolute vorstengezag. Wel wilt men aan de Romeinse formule een
christelijk tintje te geven door te spreken over een „koningschap
bij de genade Gods" ; maar, had vroeger de goddelijke oorsprong van het burgerlijk gezag in abstracto de consequentie
gewettigd, dat het beperkt was door de goddelijke wet en door
het in concreto van God komende gezag der Kerk — uit het
„koningschap bij de genade Gods" leidde men af, dat de koning, niet alleen in zijn eigen sfeer maar in alles, almachtig
was. Het absolutisme bereikte in de protestante landen al heel
gauw de suprematie van de Staat over de Kerk, in de Roomse
landen versterkte het de streving ernaar.
Tegenover die streving van het absolutisme stelde de Kerk,
-

-
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die in de middeleeuwen door haar organisatie in het voordeel
geweest was, een verdere uitbouw van haar centralisatie : Sixtus
V reorganiseerde de Romeinse curie. Maar de Staat was met
zijn centralisatie eerder klaar dan de Kerk, en had, voor de
laatste klaar was met haar hervorming, van zijn positie gebruik
gemaakt, om in te grijpen op kerkelijk gebied.
Wel is er in de Kerk tegelijk met de dogmatische opklaring
en de morele hervorming, die volgden op de verwikkelingen
van het sthisma, de conciliaire theorie en de grote afval, een
sterke beweging naar Rome, die misschien haar krachtigste
uiting vindt in het aannemen door de Franse clerus van de
disciplinaire decreten van het Concilie van Trente, welke de
koning niet wilde afkondigen; — maar het streven naar absolutisme gaf weldra aanleiding tot conflicten tussen de beide
machten in verschillende landen. De pauselijke autoriteit wordt
aangerand, zoals we nu zullen zien.
Gelijktijdig met het Jansenisme valt in
Gallicanisme en
Frankrijk het hoogtepunt van het GallicanisLodewijk XIV.
me. Het systeem verkleinde de pauselijke rechten ten opzichte van de Franse Kerk, en vergrootte de koninklijke invloed op kerkelijke zaken. Reeds in de vroege middeleeuwen hadden zich van tijd tot tijd dergelijke strevingen getoond; in de strijd tussen Bonifatius VIII (1294-1303) en
Philips de Schone was het systeem volop toegepast, maar zijn
theoretische uiteenzetting vond het pas in de tijd van het grote
schisma en het Concilie van Constanz. Het had grote moeilijkheden veroorzaakt op het Concilie van Trente, was oorzaak geweest, dat de disciplinaire bepalingen van dat Concilie in
Frankrijk door de staat nooit officieel werden erkend, en nu
beleefde het na een tijdelijke neergang zijn grote bloeitijd onder
het absolutistische bewind van Lodewijk XI V.
De eigenlijke kern van het Gallicanisme is de loochening
van de pauselijke opperhoogheid en het streven naar de autonomie der nationale kerken. Zolang De Richelieu en Mazarin
de zaken van Frankrijk leidden, was de verhouding tot de H.
Stoel gunstig geweest, maar na de dood van Mazarin in 1661,
toen Lodewijk XI V persoonlijk de leiding nam, brak er spoedig
een conflict met de paus uit, terwijl in het binnenland tegen de
leer der onfeilbaarheid geageerd werd.
Reeds was, naar aanleiding van een twist
Gallicanisme en
tussen
de lieden van de Fransegezant te Rode Sorbonne.
me en de pauselijke lijfwacht, Lodewijk ge419

welddadig tegen Alexander VII opgetreden, (die in 1664 op
vernederende voorwaarden vrede met de koning moest sluiten),
toen in 1663 de Gallicaanse aanval geopend werd tegen de
theologische faculteit van Parijs. Sinds de dagen van het schisma was deze niet vrij geweest van anti-pauselij ke strevingen;
sinds het begin der zeventiende eeuw teruggekeerd tot haar
betere tradities, was zij weer aan het wankelen gebracht door
het werken van Antoine Arnauld. Toen nu in 1663 voor de
faculteit stellingen verdedigd werden, waarin het pauselijk
primaat duidelijk geleerd werd, verbood het Parlement in overeenstemming met de koning, dat zo „gevaarlijke" stellingen
zouden geleerd worden. Enige maanden verzette zich de meerderheid der faculteit, maar de regering wist bet zó ver te
brengen, dat ten slotte het verbod aanvaard werd.
Nog in het zelfde jaar werd de faculteit gedwongen, om een
aantal artikelen aan te nemen, waarin uitgesproken werd de
onafhankelijkheid van de wereldlijke macht van de koning, en
verder, dat de faculteit niet billijkte zulke stellingen, die in
strijd waren met de „echte Gallicaanse vrijheden", dat de faculteit niet leerde, dat de Paus boven een algemeen Concilie staat,
en ook niet, dat de Paus onfeilbaar is, voordat de Kerk haar
instemming met zijn uitspraak betuigd beef t. Tot ontevredenheid van de koning had de faculteit in deze laatste uitspraken
opzettelijk de negatieve vorm gekozen : nu werd alleen gezegd,
dat de faculteit haar leden niet verplichtte, om deze stellingen
voor te dragen, ieder bleef vrij, om te houden, wat hij wilde.
Men zou verder gaan ! De koning verbood om, hoe dan ook,
de pauselijke onfeilbaarheid te leren. En dat in dezelfde tijd
waarin hij van de Jansenisten vorderde de ondertekening van
het formulier van Alexander VI I als van een bindende uitspraak !
Hadden koning en Parlement door deze
Oorsprong van de
maatregelen
de faculteit naar bun hand gezet,
Regalienstrijd.
een nieuwe taak was het, om het Episcopaat
onder het juk te brengen. De glans van de regering van de
Zonnekoning maakte de geestelijkheid inschikkelijk, het benoemingsrecht van de kroon bracht het zij ne daartoe bij. Gewillig stond de geestelijkheid telkens weer toe het heffen van
zware belastingen op de kerkelijke goederen, maar de geldnood,
door de grote oorlogen veroorzaakt, deed Lodewijk naar steeds
nieuwe middelen omzien. Dit voerde tot de „Regalienstrijd" in
1673.
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Het regalienrecht omvat twee zaken. Vooreerst, dat de koning tip dens de vacatie van
een aantal bisdommen de daarin openkomende beneficies en
ambten, behalve de parochien, kan bezetten ; vervolgens, dat hij
de inkomsten van die bisdommen tot zich kan nemen, totdat de
nieuwe bisschop de eed van trouw gedaan, en een bepaalde som
bij de rekenkamer te Parijs gestort heeft. Het hangt samen met
de oude opvatting over de „eigen kerk". I n Frankrijk was dat
regalienrecht beperkt tot bepaalde bisdommen, terwijl het Concilie van Lyon in 1274 de uitbreiding ervan verboden had ;
feitelijk had ook de houding van het Episcopaat de uitbreiding
onmogelijk gemaakt. Maar in 1673 verklaarde Lodewijk XI V,
dat in het vervolg ook de zestig bisdommen, die tot dan toe vrij
waren, onder het regalienrecht zouden vallen. Verschillende
bisschoppen waren over het decreet ontevreden, doch slechts
twee protesteerden, de Jansenisten Pavillon van Alet (t 1678)
en Caulet van Pamiers 168o).
I nnocentius XI (1676-1689) nam in de
Houding van
eerste
wren
Inn
eerste
afwachtende houding aan.
XI.
Sinds 1678 richtte hij aan de koning verschillende brieven, die weinig resultaat hadden : de Franse clerus
stond aan de zij de van de koning. Maar de moediger houding
van bovengenoemde Jansenistische bisschoppen bezorgde aan
die partij een vermeerdering van aanzien.
De Gallicaanse clerus stuurde aan op een
Assernbiee du
nationaal
concilie, maar, omdat voor zo'n conClerge"
cilie de toestemming van Rome nodig was,
gaf de koning de voorkeur aan een „assemblee du clerge", die
dan ook tegen 1 October 1681 beroepen werd. Zulke politieke
vergaderingen van de clerus werden sinds 1586 geregeld gehouden op convocatie van de koning. I edere provincie zond
twee bisschoppen en twee lagere clerici als afgevaardigden.
Haar eigenlijk doel was het toestaan van belastingen, maar van
tij d tot tij d werden ook besprekingen gehouden over zuivergodsdienstige aangelegenheden. De regering had van dit instituut een voegzaam werktuig voor zich weten te maken.
De 3o October 1681 kwamen vier en dertig bisschoppen en
zeven en dertig clerici te Parijs samen. De voornaamste van
hen was Bossuet, de beroemde kanselredenaar en bisschop van
Meaux, die de vergadering opende met een sterk-Gallicaanse
rede over de eenheid der Kerk. Terwijl de vergadering beroepen
was. om te beslissen over de regalienstrijd, werd door het drijRe galienrecht.
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yen van minister Colbert in verbinding met 's konings biechtvader, de Jezulet La Chaise (het landgoed dat Lodewijk hem
voor de Societeit schonk, werd in 1804 het kerkhof Pere La
Chaise), ook de serie artikelen van 1663 ter sprake gebracht.
Wat de regalien betreft, had de vergadering
Brief der Verga
van
de koning de concessie verkregen, dat de
Bering aan de
door hen benoemde beneficianten toch aan de
Paus.
Antwoord van
Kerkelij ke overheid de missie canonica moesInnocentius XL
ten vragen, maar overigens keurde zij goed
wat de koning bepaald had. Zij richtte een brief aan de paus,
vol lofuitingen voor de koning, waarin zij de paus verzocht,
dat hij toch niet om zo'n kleinigheid een strijd met zo'n voortreffelijke koning zou beginnen. Het pauselijk antwoord liet
twee maanden op zich wachten, maar was dan ook een meesterstuk : het verwijt de vergadering haar lafheid in het toegeven
aan de koninklijke eisen, welke lafheid te minder te verontschuldigen is, omdat zij van zo'n uitstekende koning, als zij
beschreven, toch wel niets te duchten hadden. Overigens hadden
zij van de rechten der Kerk, waarvan zij alleen de beheerders
en niet de eigenaars waren, geen afstand mogen doen : de paus
keurt dat af, en vermaant hen, om dat spoedig te herroepen.
De vergadering geraakte over dit pauselijk schrijven in grote
opwinding, zij protesteerde tegen de pauselijke brieven in deze
aangelegenheid, en zij zou nog verder gegaan zij n, indien de
koning — de Gallicaanse artikelen waren intussen aangenomen
— de vergadering niet ontbonden had.
De 26 November 1681 was op bevel van het hof een commissie van twaalf leden benoemd, om de zaak van de artikelen
van 1663 te onderzoeken, vooral de kwestie
Gallicaanse
van
de pauselijke onfeilbaarheid. Onder de
Artikelen 1682.
drang van het hof redigeerde Bossuet een viertal artikelen, die door de vergadering zonder verdere discussie,
— want de wil van de koning dekte de verantwoordelijkheid, —
werden aangenomen op 19 Maart 1682. Ze dragen de naam van
„Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio", of kortweg „Gallicaanse artikelen".
Het eerste van de vier artikelen heeft betrekking op de regalienstrijd. Er wordt gezegd, dat de Paus alleen geestelijke
jurisdictie heeft, dat de koning in het tijdelijke geheel onafhankelijk is van de Paus, die in tijdelijke aangelegenheden,
noch directe, noch indirecte macht heeft; dat de Kerk niets kan
bezitten zonder toestemming des konings ; dat de Paus niet de
-
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macht heeft, om de onderdanen des koning te ontbinden van
hun eed van trouw.
Het tweede en derde artikel spreekt uit de leer van het Conciliarisme, en dat hij gebonden is door de regels, gebruiken en
instellingen der Gallicaanse Kerk. Het vierde eindelijk maakt
de pauselijke onfeilbaarheid afhankelijk van de instemming
der Kerk. Wat in 1663 slechts negatief was vrijgelaten, wordt
nu positief geloochend.
De koning keurde de artikelen terstond goed, en schreef de
verdediging ervan voor als vereiste, om de graad van het licenciaat te behalen.
De eerste oppositie tegen de artikelen kwam
Oppositie.
van de zijde der theologische faculteit van
Parijs, die niet verder wenste te gaan dan in 1663. Dat was
trouwens reeds erg genoeg, want de Parijse faculteit was de
enige, die de leer over de pauselijke onfeilbaarheid niet verplichtend stelde voor haar leden. Slechts door list en geweld
werd ten slotte een schij nbare meerderheid gevonden. I n alle
landen werd tegen de artikelen geprotesteerd ; het meest opzienbarend was het protest van de Hongaarse aartsbisschop
van Gran, wiens land reeds bedreigd werd door de Turken,
bondgenoten van Lodewijk XI V; ook Spaanse en I taliaanse
bisschoppen protesteerden.
Beleidvolle stand Terwijl algemeen verwacht werd, dat paus
vastigheid der
I nnocentius XI tegen de declaratie zou opPausen.
komen, wachtte deze rustig de gelegenheid af.
De vasthoudende beradenheid der pausen in verband met de
gezindheid van Lodewijk X I V, die toch te zeer katholiek was,
om tot een formeel schisma over te gaan, heeft ten slotte de
intrekking van de declaratie verkregen. Toen n.l. nog in 1682
twee geestelij ken, die de Assemblee hadden bijgewoond, door
de koning tot bisschop benoemd werden, weigerde I nnocentius
de bevestiging. Van zijn kant verbood nu Lodewijk ook aan
anderen, om in Rome de bevestiging te vragen. Het gevolg was,
dat in 1688 vijf en dertig bisdommen vacant waren. Nog meer
gespannen werd de toestand, toen in 1687 de paus het asielrecht
van de Franse legatie te Rome ophief, gelijk dat tevoren ten
opzichte van de andere legaties geschied was. Met de volgende
paus Alexander VIII (1689-1691) kwam het tot enige ontspanning, omdat Lodewijk inzag, dat hij met zijn geweldmaatregelen te ver was gegaan. Toch vaardigde deze paus op zijn
sterfbed een bul uit, waarin hij verklaarde, dat zowel de uit42 3

breiding van de regalien als de declaratie met haar vier artikelen zijn : ongeldig, nietig en krachteloos.
Door de standvastigheid van Rome werd de
Lodewijk XIV ondertoestand onhoudbaar, en Lodewijk besloot, om
werfit zich.
toe te geven. Tussen I nnocentius XI I (1691—
1700) en de koning werd in 1693 overeengekomen, dat geestelijken, die de vergadering van 1682 hadden bijgewoond, bij hun
benoeming tot een bisschopszetel deze verklaring naar Rome
zouden zenden : „Wij verklaren, dat wij hevige spijt hebben
over hetgeen gebeurd is op voormelde vergadering, en wat Uw
Heiligheid en haar Voorgangers zozeer mishaagd heeft, en
daarom houden wij voor niet-uitgemaakt, wat men zou kunnen
menen, dat uitgemaakt was op die vergadering aangaande de
macht der Kerk en het gezag van de H. Stoel, want wij hebben
niet de bedoeling gehad, om iets uit te maken." De paus deed
dus van zijn kant de grote concessie, dat rekening gehouden
werd met de voorstelling, die in de loop van de strijd van Gallicaanse zij de gemaakt was, alsof men geen beslissingen, dock
slechts meningen had willen geven in 1682. Lodewijk beval,
dat zijn edicten over de artikelen uit de registers van het Parlement zouden geschrapt worden, en zo kracht van wet zouden
verliezen. Feitelijk is dit niet gebeurd, zodat
Slinkse handelna zijn dood het Parlement de Gallicaanse
wijze van het
artikelen weer als rechtsbasis begon te beParlement.
schouwen ; hetgeen natuurlijk tot treurige verwikkelingen moest leiden. Over de artikelen van 1663 werd niet
gesproken, en zo had de paus nog een tweede concessie gedaan :
wat teruggetrokken wordt, is niet de leer zelf , vervat in de vier
artikelen, maar erkend wordt de illegitimiteit van de declaratie
van 1682, en opgeheven wordt de verplickting, om die stellingen te leren.
Op deze wijze was de meest krasse uiting van
Doorwerking van
het Gallicanisme. Gallicanisme onderdrukt; de ideeen van het
Gallicanisme Leven herhaaldelijk op, en verdwijnen eerst na het Vaticaans Concilie. Maar voordien vinden
we dergelijke uitingen in andere landen.
I n de Oostenrijkse erflanden begon in de
Gallicanisme en
tweede helft van de achttiende eeuw dezelfde
Jansenistische
geest in Oostengeest, die het Gallicanisme bezielde, door te
rijk en Duitsland. werken. Het systeem draagt hier de namen
van Febroninanisme en Josefisme. Onder de regering van
Maria-Theresia (1740-1780), zelf een wijze, moedige en ern424

stig godsdienstige vorstin, waren in de verkeerde richting werkzaam de minister Kaunitz en de lij farts van Swieten. Deze
beiden hadden te Leuven, te Leiden en in Frankrijk de princiepen van het Gallicanisme leren kennen, en onder hun invloed
trof de keizerin een serie maatregelen, die de vrijheid van de
Kerk te na kwamen : het beheer van de kerkelijke goederen
kwam onder staatstoezicht, keizerlijke decreten regelden de
voorwaarden voor de intrede in de kloosters.
Ook onder de geestelijken verspreidden zich
v. Espen en v.
Gallicaanse en Jansenistische leerstellingen,
Hontheim (Fevooral sinds de streving was opgekomen, om
bronius-,
de opvoeding van de clerus te onttrekken aan
de leiding der bisschoppen, en te brengen onder staatstoezicht.
Zeer groot was op de geestelijkheid de invloed der werken en
leerlingen van de Leuvense professor Van Espen, die we
vroeger bij de geschiedenis van het Jansenisme reeds leerden
kennen. Onder de vele Duitse leerlingen, die om Van Espen
naar Leuven kwamen, is vooral bekend Johannes Nikolaus van
Hontheim, die in 1749 wijbisschop van Trier en vicaris-generaal werd. Deze liet in 1763 een werk verschij nen, dat tot titel
draagt : „De statu Ecclesiae deque legitima potestate Romani
Pontificus" enz., en dat wel onder de schuilnaam Justus Febronius. Op het voetspoor van zijn leermeester en van de oudere
voormannen van het Gallicanisme vernieuwde hij in dit bock
de dwaling van het Conciliarisme, liet aan de Paus slechts een
ererang boven de andere bisschoppen, verdedigde de volkssouvereiniteit in de Kerk, en gaf aan de vorsten grote invloed op de
loop der kerkelijke zaken. Dat feitelijk de Pausen in de Kerk
zo'n plaats innamen, verklaarde Febronius als product van
louter-menselijke ontwikkeling, niet als ontwikkeling van de
goddelijke instelling. I n zijn voorrede vorderde hij dan ook
Clemens XIII (1758-1769) op, om vrijwillig of stand te doen
van de niet-essentiele rechten van het primaat!
Bij deze krachtige paus was Febronius juist
Veroordelin g
aan
het goede adres. Reeds in 1764 werd het
door Clemens
boek veroordeeld, en inderdaad in tien Duitse
XIII. Verspreiding der anti-pau- bisdommen verboden. Maar Hontheim bleef
selijke streving in het niettemin in pseudonieme geschriften verheel Europa.
dedigen, en het werk vond ruime verspreiding
door heel Europa, in het Latijn en in vertalingen. Het verscheen te Wenen, te Parijs, te Amsterdam, in Spanje onder bescherming van de regering, in Portugal op de koninklijke
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drukkerij. De leer van Febronius ging weldra over in de leer-.
boeken van Kerkrecht, die door de Oostenrij kse prof essoren
gebruikt werden. I n heel Europa vond de anti-pauselijke streving aanhang ; — geen wonder, wanneer men bedenkt, dat
juist in die tijd in de katholieke landen het ongeloof machtig
was bij de regeringen; we zijn reeds in de tijd van de opheffing
der Societeit.
Pius VI (z775-1799) drong bij de aartsOnderwerping v.
bisschop
van Trier zeer krachtig aan, dat deze
Febronius.
zijn wijbisschop tot onderwerping zou brengen, en inderdaad heeft Hontheim, na aanvankelijke aarzeling,
zich onderworpen aan het oordeel van Rome. Hij stierf in 1790
in vrede met de Kerk.
Met het systeem van Febronius verwant, maar
osefisme.
veel verdergaande, is het systeem, dat Josefisme genoemd wordt, omdat het in praktijk gebracht werd
door Jozef I I, die na de dood van Maria Theresia in 173o keizer werd, en heer van de Oostenrijkse‘ Erflanden. Beknotte
Febronius de pauselijke macht meer ten voordele van de bisschoppen, Josef I I trok die macht aan de Staat. Aan de Kerk
blij ft alleen, wat betrekking heeft op het dogma, en op de verhouding van de ziel tot God, maar de hele uiterlijke regeling
van het godsdienstig en kerkelijk leven behoort tot de staatstaak. Met de hulp van zijn minister Kaunitz paste Jozef I I
deze beginselen in de praktijk toe.
Bij decreten van het hof werden nu de kerkelijke zaken geregeld : de paus heeft geen rechtstreekse jurisdictie in de keizerlijke landen, zelfs uitspraken over het geloof zijn onderworpen
aan het keizerlijk placet, de bul Unigenitus wordt verboden,
het huwelijk wordt een burgerlijke aangelegenheid. Kloosters,
„die voor de burgerlijke samenleving geen zichtbaar nut hebben" werden opgeheven ; het waren er 738, en hun goederen
werden bestemd, om nieuwe parochies op to richten, wat inderdaad in honderden plaatsen gebeurde ; de bisdommen werden
meer doelmatig begrensd. Ook de andere kloosters werden niet
ongemoeid gelaten ; de exemptie werd opgeheven, het koorgebed
afgeschaft, het aantal novieten beperkt. Tertiarissen, leden van
broederschappen, en Maria-Congregaties werden tezamen gevoegd in een vereniging voor armenzorg ; de seminaries werden
opgeheven en vervangen door vijf gemeenschappelijke colleges
voor verschillende bisdommen, in welke colleges onkerkelijke
handboeken verplichtend waren. Voorschriften verschenen aan426

gaande het aantal altaren in de kerkeri, de versiering en verlichting ervan. Frederik I I van Pruisen noemde de keizer „mijn
broeder de koster".
Het valt niet te ontkennen, dat de maatregelen van Jozef I I
ook werkelijk bestaaride wantoestanden verbeterden, maar hij
verlaagde de Kerk tot een Staats-instelling, een moreel opvoedingsinstituut in handen van de Staat, dat mee moest helpen
aan de volksopvoeding tot ijverige beroepsarbeid. Zelfs de preekstof werd aangegeven, en al te zeer aan dit doel dienstbaar gemaakt.
Bij deze verdrukking van de Kerk was de
Houding der Oos- houding van het Oostenrijkse Episcopaat verre
tenrijkse bisvan schitterend. Hoe kon het ook' anders,
schoppen.
daar de benoeming der bisschoppen voor het
grootste deel in handen der regering lag. De oude kardinaalaartsbisschop van Wenen, Migazzi, die reeds in 1757 benoemd
was, dus nog in de goede tijd, hood zoveel mogelijk tegenstand,
en protesteerde herhaaldelijk. Het Hongaarse Episcopaat hield
zich veel beter.
Paus Pius VI (1 775-1799) had vergeefs in
Reis v. Pius VI
eigenhandige
brieven en door vertogen van
naar Wenen.
zijn nuntius op Jozef I I trachten in te werken.
Hij was overtuigd, dat de keizer handelde onder de invloed
van zijn ministers en de verderfelijke gevolgen van zijn maatregelen voor Kerk en troon niet doorzag : vandaar zijn hoop,
dat een persoonlijk onderhoud de keizer tot andere gedachten
zou brengen. I n 1782 ondernam Pius dan ook zijn beroemde
reis naar Wenen : de reis was een triomftocht, en bewees, hoe
hoog de Paus stond in de schatting der volkeren, niettegenstaande het officiele Febronianisme; de majesteit van 's pausen
verschijning kon de eerbied slechts vermeerderen. Ook in Wenen was de houding van het yolk prachtig, maar Jozef I I, ofschoon hij de paus een schitterende ontvangst bereidde, was
zeer koel, zijn minister Kaunitz erger dan dat. Zo werd het
eigenlijke doel van de reis niet bereikt ; echter bleek duidelijk,
hoe weinig de hervormingen van Jozef in overeenstemming
waren met de volkswil.
Het krachtigste was het verzet in Belgie onverzet der Zuideder
leiding van de kardinaal-aartsbisschop
lijke Nederlanden.
van Mechelen, Frankenberg. Daar werd het
verzet gesteund, later zelfs geleid, door de Staten, die zich niet
minder dan de bisschoppen in hun rechten gekrenkt zagen.
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Vooral de bepalingen over de seminaries, evenals vijftig jaar
later in de dagen van Willem I, en de kloosters, maakten het
verzet gaande. De passieve tegenstand ging hier in 1789 zelfs
over tot gewapend verzet, onder leiding der Staten : Oostenrijk
had de Zuidelijke Nederlanden verloren.
De algemene oppositie deed Jozef I I op het eind van zijn
leven min of meer tot inkeer komen; in 1790 nam hij voor
Hongarije zijn wetten terug. Toen hij in hetzelfde jaar stierf,
was reeds gebleken, dat zijn werk niet alleen nutteloos, maar
voor de Oostenrijk-Hongaarse monarchie zelfs gevaarlijk geweest was.
Dezelfde leer van Febronius gaf leiding aan de bisschoppen,
die in 1786 de Emser punctatie opstelden.
De grote Duitse bisschopszetels, met hun rijke
Anti-pauselijke
inkomsten, waren ook in de achttiende eeuw
stemming in
Duitsland:
meestal bezet door leden van hoogadellijke
Febronianisme.
families, wie het meer om het tijdelijk bezit dan om het welzijn der Kerk te doen was. Vooral was dit
het geval met de keurvorstelijke zetels van Mainz, Trier en
Keulen ; de bezitters van dergelij ke zetels waren een gemakkelijke prooi voor de Gallicaans-Josefistische propaganda. Waren
ze eenmaal daardoor aangetast, dan ligt het voor de hand, dat de
pauselijke nuntii hun een doorn in het oog waren ; want door
zijn nuntii, die niet alleen diplomatieke agenten waren, oefende
de Paus jurisdictie uit in hun bisdommen. Reeds vroeger had
dit tot conflicten aanleiding gegeven, tot in 1784 de strijd voorgoed begon.
Sinds 1777 was Karel Theodoor keurvorst van Beieren.
Heel zijn gebied stond kerkelijk onder bisschoppen, die politiek
rijks-onmiddelbaar waren. Dit gaf natuurlijk, vooral bij de
wereldse gezindheid dier bisschoppen, aanleiding tot ingrijpen
dier vorst-bisschoppen ook in de wereldlijke aangelegenheden
van Beieren. Daarom vroeg en verkreeg de keurvorst, dat te
Munchen een nuntiatuur werd opgericht, opdat zijn geestelij ken
in het vervolg, met voorbijgaan van de bisschoppen, zich tot
die nuntius zouden kunnen richten. De oprichting van deze
nuntiatuur in 1785 was voor de bisschoppen van Mainz, Keulen,
Trier, Salzburg, Freising aanleiding, om in Rome te protesteren tegen het ingrijpen in hun bisschoppelijke rechten. Toch
kwam in 1786 Zoglio als nuntius te Munchen, tegelijk met een
nieuwe nuntius voor Keulen, Pacca. Jozef I I stijfde intussen
de bisschoppen in hun verzet. De aartsbisschop van Freising
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kwam door een pauselijk schrijven weldra tot inkeer, maar de
vier anderen hielden door hun gemachtigden een conferentie
te Ems, waar de beruchte Punctatie van Ems
Punctatie v. Ems
1786. Episcopawerd opgesteld. Zij bestaat uit drie en twintig
lisme.
artikelen, die de algemene strekking hebben,
om de Paus uit het Kerkbestuur uit te schakelen, en de bisschoppen onafhankelijk te maken in hun gebied : Episcopalisme.
Voor de doorvoering der artikelen was, zoals Jozef II aan
de aartsbisschoppen te kennen gaf, de medewerking der suffraganen volstrekt noodzakelijk. Maar die suffraganen onder leiding van de bisschop van Spiers wilden, evenmin als een groot
deel van het yolk, dat de pauselijke nuntii eerde, tot de doorvoering niet medewerken. De nuntil op hun beurt verklaarden
ongeldig die dispensaties en andere beschikkingen, die de aartsbisschoppen buiten de hun door Rome toegestane faculteiten
verleend hadden. Noodgedwongen keerden de aartsbisschoppen
dan ook reeds terug van hun dwalingen ; spoedig daarna werden
zij door de revolutie van hun zetels verjaagd, en kwam aan hun
wereldlijke macht voor goed een einde.
Een niet minder ernstige uiting van dezelfde
Anti-kerkelijke
hervorming in
dwaling is de synode van Pistoja, die in 1786
Italie Synode
gehouden werd.
V. Pistoja. 1786
I n zijn groot-hertogdom Toscane voerde
Leopold I I, broer van Jozef I I, dezelfde nieuwigheden in als
zijn broer in zijn erflanden. Hij werd daarbij vooral geholpen
door de bisschop van Pistoja, Scipio Ricci, een neef van de
Jezuleten-generaal. Deze stond in betrekking tot de voornaamste Jansenisten en tot de schismatieke aartsbisschoppen van
Utrecht. I n 1786 hield hij een diocesane synode, waarin de
dwalingen van het Episcopalisme en het Jansenisme werden
geleerd, en daaraan nog een aantal andere dwalingen werd toegevoegd. Het plan was, om die dwalingen ook te doen aannemen
door een nationale synode, maar dit mislukte, omdat de meeste
bisschoppen de plannen van Leopold I I verfoeiden. I n 1794
heeft Pius VI vijf en tachtig stellingen van de synode van
Pistoja veroordeeld in de Constitutie „Auctorem fidei".
Zo werkten binnen de Kerk de Gallicaans-Febroniaanse
dwalingen samen met de invloed van het ongeloof buiten de
Kerk, om de grote aanval der Revolutie mogelijk te maken. De
algemene streving van die dwalingen is de ondermijning van
het pauselijk gezag, dat in de volgende jaren juist zo hoog
nodig zou zijn, om de crisis te boven te komen. Echter hoe be42 9

treurenswaardig de gevolgen dier dwaling ook zijn, en hoezeer
ook vele goeden erdoor aangetast waren, het blijft de dwaling
van weinigen, vooral waardigheidsbekleders, terwijl het overgrote deel van de clerus en de massa des yolks trouw blijft aan
het centrum der eenheid. Het goede, dat de grote hervorming
der zestiende en zeventiende eeuw bewerkt had, kon niet zo
gemakkelijk uitgeroeid worden, zoals de geschiedenis der revolutie zal leren.
§ 3. Ongelovige Wijsbegeerte.
De hervorming der zestiende eeuw, die aangelegd scheen,
om de verwereldlijkte Kerk de genadeslag toe te brengen, had
daarentegen juist de sluimerende krachten gewekt : in de twee
volgende eeuwen is het katholicisme nog steeds de leidende
macht in de Europese cultuur ; het Frankrijk van Lodewijk X I V,
niettegenstaande alle tekortkomingen in de kern katholiek,
geeft de toon aan van de beschaving. Een nieuwe inzinking
volgt in de tweede helft der achttiende eeuw, waarvan de laatste jaren de Kerk opnieuw zullen zien aan de rand van de
ondergang.
Maar is die inzinking te wijten aan innerlijk
Oorzaak der inverval ? Wantoestanden en misbruiken zullen
zinking van het
katholicisme,
wel nooit ontbreken, maar de houding van de
18e eeuw.
Kerkelijke organen tijdens de Franse Revolutie bewijst wel, dat de reden van de inzinking meer in buiten
de Kerk gelegen omstandigheden moet gezocht worden : het
Trenter decreet over de Seminaries had, waar het werd doorgevoerd, gezorgd voor een clerus, die in tegenstelling met zijn
voorgangers uit de reformatietijd, de Kerk trouw bleef in eer
en schande.
De uiterlijke glans en invloed der Kerk daalOpkomst der poden met de macht van Frankrij k. I n de tweede
litieke macht van
Engeland en
helft der achttiende eeuw staan politiek gePruisen.
lij kwaardig naast Frankrijk, Engeland, en, in
mindere mate, Pruisen, die met hun politieke macht hun invloed op het beschavingsleven uitbreiden, vooral Engeland.
Vanuit dit land kwam ook de ongelovige wijsbegeerte, die vervolgens grote aanhang vond in de katholieke landen.
Het ontstaan van het ongeloof is wel te verHet ongeloof.
klaren uit het doorwerken van het individualistische humanisme, waardoor de mens hoe langer hoe meer
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het middelpunt wordt van de wereldbeschouwing. Zo kwarn.
menrto,mde-war ndekachtvnemslijkverstand te overschatten, alsof het in staat was, om zonder hulp
van Gods Openbaring al die waarheden te achterhalen, die de
mens dient te kennen, wil hij gelukkig zijn. Men wilde zich vrij
maken van Openbaring en Kerk, die de geest verduisteren, en
behield slechts een geloof, nl. in de menselijke rede.
Niet zonder grond kan men beweren, dat het Protestantisme
het ongeloof van de „Aufklarung" negatief bevorderd heeft.
Niet alsof het ongeloof uit het Protestantisme volgde, maar
wel in deze zin, dat het zekere voorwaarden geschapen had,
waardoor het rationalisme zulke grote afmetingen kon aannemen. Immers, door het prijsgeven van het onfeilbare leergezag was het niet bij machte, om het kwaad aanstonds te
brandmerken en uit te bannen, en zo kon het de nieuwe opvatting niet keren uit zijn gelederen. Ook in katholieke kringen
heeft het rationalisme verwoestingen aangericht, maar daar
waren middelen aanwezig, om op de duur de crisis te boven te
komen, waartoe ook de materiele verliezen in de Franse Revolutie krachtig meewerkten. Betreurenswaardig blij ft het feit,
dat met name in Duitsland de protestantse theologische kringen het meest onder de rationalistische invloed zijn gekomen.
Deze nieuwe, zeer intellectualistische geestesrichting treedt
allereerst naar voren op wijsgerig terrein, maar beinvloedt ook
spoedig de godsdienst. Zij heeft zeer sterk de drang om zich
los te maken van traditie en gezag, en wil als enige maatstaf
de rede aanvaarden. Het verstand zal alles kunnen oplossen en
bereiken. Het juiste inzicht zal dan vanzelf tot gevolg hebben
de practische toepassing, d.w.z. het doen van het goede, want,
optimistisch vertrouwend op de krachten van het verstand, is
zij overtuigd van de goedheid der menselijke natuur. Men wil
alles verbeteren en nut stichten (utilitarisme) ; aangekweekt
wordt de geest van philantropie : het beoefenen van liefdadigheid uit natuurlijke motieven. Het gehele streven wordt al te
zeer van de eeuwigheid naar het aardse verlegd.
Zo ontstond de nieuwe wijsbegeerte, die, zich
Descartes,
losmakend van de Theologie, tot ongeloof
Spinoza;
leidde
of ongelovig was. Tot de eerste soort
het naturalisme.
behoort de wijsbegeerte van Descartes, die,
eigenlijk vallend v6Or deze periode, tussen 1629 en 1649 in verschillende plaatsen van ons land verbleef, en die terecht genoemd wordt de wijsgeer van het Jansenisme. I ets later valt
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Baruch Spinoza (geboren in 1632 te Amsterdam) met zijn
pantheisme. De meest verscheidene richtingen kwamen op. De
algemene naam van wie de openbaring loochenden, was natur alisten, waaronder zowel patheisten als deisten begrepen worden.
Het naturalisme kreeg zijn grootste bloei in
Naturalisme in
Engeland : daar bestonden de meest tegenEngeland: Locke
e.a. — Vrijmetse- strijdige en extreme protestante sekten naast
larij.
elkaar, en was de bodem dus het meest geschikt. Door zijn ongelovige philosofen nam Engeland ook op
intellectueel en cultureel gebied de rol, die het sinds de dagen
van Elisabeth door zijn koloniaal bezit en zijn vloot op politiek
gebied speelde. De voornaamste denkers van het Engelse naturalisme zijn E. H. Cherbury (t 1648), Thomas Hobbes
(t 1679), John Locke (t 1704), Shaftesbury (t 1713). Ze
poogden buiten de openbaring om een stelsel te bouwen van
natuurlijke godsdienst en natuurlijke zedenleer. De praktische
doorvoering van de ideeen der wijsgeren werd bevorderd door
de Vrijmetselarij, die in het begin der achttiende eeuw in Engeland ontstond, en onder verschillende namen in heel Europa
verspreiding vond.
Uit Engeland werden de ideeen, veelal door
in Frankrijk:
bemiddeling van Hollandse drukkerij en, overMontesquieu,
gebracht naar Frankrijk, waar vooral sinds
Voltaire, Rousseau, de Encyclode dagen van het Regentschap (1715-1723)
paedisten.
de voortwoekerende zedeloosheid het ongeloof
voorbereidde. Woordvoerders waren bier vooral : Montesquieu,
die sinds 1716 president van het Parlement was, met o.a. zijn
„Lettres Persanes". Dit werk is een van de vele literaire verdichtsels, waarin de aanhangers van de nieuwe wijsbegeerte
hun leer verspreidden ; zij kozen deze vorm, om zodoende te
ontsnappen aan de strenge controle, die zowel van burgerlijke
als van kerkelijke zij de tegen onzedelijke en ongodsdienstige
werken werd uitgeoefend ; daarom lieten ze vreemdelingen aan
het woord, of beschreven fictieve toestanden in vreemde landen
met talrijke toespelingen op Franse toestanden. In zijn Lettres
Persanes laat Montesquieu enige Perzen naar hun land berichten zenden over hun ervaringen in Parijs, met het doel, om
alle zwakke plekken in de staatkundige en kerkelijke ordening
in Frankrijk aan te wijzen. Veel groter was straks de invloed
van de Encyclopedie, een algemeen lexicon, waaraan vooral
D'Alembert en de godloochenaar Diderot meewerkten, onder
de leiding van Fr. M. Arouet, genaamd Voltaire (t 1778).
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Een aparte plaats onder de Franse rationalisten neemt in
Jean Jacques Rousseau, de schrijver van „Emile", waarin hij
de opvoeding bespreekt, en van „Contract Social", waarin hij
de beginselen weerlegt van de Franse Revolutie. Terwijl de
invloed van de eerstgenoemde meer negatief is, en gericht op
ondermijning van zekerheid en geloof, treffen we bij Rosseau
de propaganda voor de vrijheid, die we niet meer zouden willen
missen, en een geestdriftige liefde voor de natuur, waardoor hij
genoemd kan worden een voorloper van de Romantiek. Op
godsdienstig gebied is hij voorstander van een natuurlijke religie zonder openbaring, maar de Romantiek zal toch straks
bruikbare elementen voor de godsdienstige beleving aan hen
ontlenen. Waarmee niet gezegd is, dat zijn gevoelsreligie niet
veel kwaad gesticht beef t.
Uit Frankrijk kwam het ongeloof naar Duitsin Duitsland:
land, en vond daar in protestante kringen
Kant e.a.
gretig bijval, vooral rinds Frederik I I in i 740
koning geworden was, en de nieuwe wijsbegeerte begunstigde.
Lessing (t 1781), Herder (t 1803), Wieland (t 1803) verbreidden het ongeloof, terwijl Emmanuel Kant de grondslagen
zelf van de wijsbegeerte aantastte ; hij maakte de zedenleer los
van de godsdienst (autonome moraal), en gaf als haar dwingende grond aan het menselijk bewustzijn. Ook onder de Duitse
katholieken werkten de nieuwe stelsels noodlottig, en brachten
zij groot nadeel toe aan het katholieke denken en leven.
I n de tweede helft der achttiende eeuw krijgt de ongelovige,
niet minder anti-koninklijke dan anti-kerkelijke richting in
Frankrijk beslist de overhand : de encyclopaedisten-school
maakt zich meester van de Academie en van de publieke opinie ;
wat van katholieke zijde gepubliceerd werd, brengt zij in discrediet. Predikaties en protesten van de clerus bij de koning
hebben geen invloed meer : de hofpartij (Choiseul en de Pompadour !) beschermt het ongeloof. Niet veel beter was het in de
andere katholieke landen.
De bescherming, die het ongeloof van de zijde
Staatkunde
der regeringen ondervond, moest voor de Kerk
in handers der
tegevaarlijker zijn, omdat de verbinding tus
ongelovigen.
sen Kerk en Staat zo innig was als ooit, maar
met een overwicht voor de Staat. Die Staat is nu voor de Kerk
geworden een beslist vijandige macht, vijandig niet alleen tegen
sommige barer rechtsbevoegdheden, zoals zo dikwijls in de
middeleeuwen en nog in de dagen van Lodewijk XI V, maar
-
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tegen haar leer en haar dogma. De staatkunde is in handen van
ongelovigen.
De eerste grote aanval van het ongeloof was gericht tegen
de Societeit van Jezus, die in 1773 werd opgeheven.
§ 4. OPIteffing der Societeit van Jezus.
Sinds haar stichting had de Societeit een zeer
grote en zeer heilzame invloed uitgeoefend op
het kerkelijk leven. Door de geestelijke oefeningen van St. I gnatius, door hun werkzaamheid voor de opvoeding der jeugd, door hun steunen van het pauselijk gezag,
door hun missiearbeid stonden de Jezuleten in de voorste rangen
van de strijdende Kerk. Het zou natuurlijk dwaas zijn, te beweren, dat leden van de Societeit in de tweehonderdjarige werkzaamheid van de Orde niet herhaaldelijk zijn
Beschuldi in g en.
tekort geschoten. De fouten van de afzonderlijke leden werden dan ook danig tegen de hele Societeit uitgebuit. Vooral werd hun ten laste gelegd een zekere ijdelheid
voor de voortreffelijkheid van hun instelling, gepaard aan
minachting voor de seaculiere clerus en de leden van andere
Orden ; verder hun laksheid in de moraal, die zelfs geleid had
tot de veroordeling van sommige stellingen uit boeken, door
Jezuleten geschreven, en een zekere heftigheid in het bestrij den
van mannen, die het met hun theologische meningen niet eens
waren. Daarenboven verweet men de Jezuleten de grote politieke invloed, die men hun, deels te recht deels ten onrechte
toeschreef, omdat zij aan verschillende hoven het ambt van
biechtvader vervulden.
I n dit alles mogen leden van de Societeit
Ware oorzaak der
gefaald hebben, de algemene stormloop, die
vijandelijke hooding.
eindigde met de opheffing van de Societeit,
vindt zijn verklaring alleen in het verlangen van de vijanden
der Kerk, de mannen der „Aufklarung" in verbinding met
de oude tegenstanders der Societeit, Jansenisten en Gallicanen,
om dit krachtige bolwerk van het Katholicisme neer te halen.
De aanval begon in Portugal. Daar was onder
Vervolging in
de
regering van Josef Emmanuel (I 750—
Portugal. Pombal,
almachtige minister Sebastian Jozef
Carvalho, graaf van Oyeras, sinds I no markies van Pombal.
Pombal was geen vrij denker : zijn ideaal was een Portugese
kerk in de trant van de Anglicaanse. Maar hij vond op zijn
Verdiensten
der Jezuieten.

434

weg daarheen evengoed de Jezuieten, als de Franse vrijdenker's
hen vonden op de weg naar hun idealen : zo werkten ze samen
tegen de Societeit.
Het eerste daadwerkelijke optreden tegen de Jezuleten had
plaats naar aanleiding van een verdrag, dat in 1750 met Spanje
gesloten was, en waarbij het Portugese eiland San Sacramento
geruild werd tegen zeven, door Jezuleten bestuurde, reducties
in Paraguay, waar zich volgens hardnekkige geruchten goudmijnen moesten bevinden. De I ndianen moesten de reducties
eenvoudig verlaten. De Jezuleten moesten zorgen, dat de evacuatie ordelijk geschiedde. Toch grepen de I ndianen naar de
wapenen ; ze werden verslagen. Pombal verspreidde een pamflet, waarin de zaak zó voorgesteld werd, alsof de Jezuleten het
oproer, waar hij toch zelf alle reden toe gegeven had, hadden
georganiseerd en geleid, en hij liet daarenboven alle Jezuleten
uit de kolonien naar Portugal voeren. De aardbeving, die
Lissabon in 1755 zo hevig teisterde, voedde opnieuw de haat
van de minister, omdat, door hun opoffering bij het reddingsen verplegingswerk, de populariteit der Jezuleten toenam, en
omdat pater Malagrida in een predikatie de aardbeving verklaarde als een goddelijk strafgericht over de ongerechtigheid
der Portugezen.
Paus werd in die dagen de beroemde Benedictus XI V (174o
—1758). Van hem poogde Pombal te verkrij gen een decreet
tot. hervorming van de Societeit, die immers van haar oorspronkelijke zuiverheid zou zijn afgeweken! I nderdaad wist
de helper van Pombal, kardinaal Passionei, van de stervende
paus te verkrij gen een decreet, waarbij een visitatie bij de
Portugese Jezuleten geboden werd, en die nog wel zou geschieden door het gewillige werktuig van Pombal, kardinaal Saldanha, die nog in hetzelfde jaar patriarch van Lissabon werd.
De 2e Mei, daags voor 's pausen dood, werd het decreet bekend
gemaakt, en reeds de 15e had Saldanha zijn oordeel klaar : de
Jezuleten staan schuldig aan ongeoorloofd handeldrijven. Hij
suspendeerde hen van biecht-horen en prediken, waartoe hij
volstrekt het recht niet had.
Clemens XIII (1758-1769), een energiek en hoog-gestemd
man, had al spoedig na zijn verkiezing een smeekschrift in ontvangst te nemen van de in hetzelfde jaar gekozen achttiende
generaal der Societeit, Laurentius Ricci, waarin deze bescherming vraagt tegen de vervolging in Portugal. Pombal had
onder zulk een paus de handen niet vrij : een aanslag op de
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koning in 1758 zou hem een welkome aanleiding zijn, om zijn
plannen te volvoeren.
De aanslag werd uitgebuit tegen de Jezuleten en tegen de
oud-adellijke geslachten. Het proces werd met de grootste willekeur gevoerd ; verschillende edellieden werden schandelijk terechtgesteld ; de 19 Januari liet Pombal de goederen der
Societeit sequestreren, dan hun scholen sluiten ; 3 September
verscheen het verbannings-edict tegen alle professen. Zij werden op slecht uitgeruste schepen gezonden aan de paus. Misschien hoopte Pombal het verzet van de paus te breken door
hem met de ballingen op te schepen. De handelwijze wekte algemene verontwaardiging. De Dominicanen te Civita Vecchia,
plaatsten in hun klooster een gedenksteen ter ere van de eerstaangekomen ballingen, die zij opnamen : „Voor de paters, die
te land en ter zee uitmunten door onkreukbaarheid, geduld en
standvastigheid." De paters, die Pombal in Portugal hield,
bijna twee honderd, werden opgesloten in vunzige kerkers, waar
zij zeventien jaar verbleven, slecht gevoed en gekleed, verstoken
van de H. Communie en van alle verkeer met de buitenwereld.
De gouverneur van het fort moet eens gezegd hebben : „Wonderbare zaak ! Alles verrot terstond in dat cachot ; alleen de
paters houden er het leven."
Bijzonder werd door de haat van Pombal geP. Malagrida.
troffen degrijze pater Malagrida. Geboren
in 1689 bij Milaan, had hij het grootste deel van zijn 'even
doorgebracht in de missie van Zuid-Amerika. Sinds 1751 in
Portugal, had hij grote invloed gehad aan het hof als biechtvader van vorstelijke personen. Hij werd betrokken in het
proces over de moordaanslag. Maar, omdat hij niet terechtgesteld kon worden zonder tussenkomst van de geestelijke rechtbank, werd hij beschuldigd, dat hij in de kerker ketterse werken
zou geschreven hebben. Voor de I nquisitie gebracht, werd hij
veroordeeld tot degradatie en de dood door worging. Toen
20 September 1761 het onrechtvaardige vonnis voltrokken zou
worden, achtte Pombal met het oog op de houding van het
yolk het nodig, om vijfduizend soldaten bij de hand te hebben.
Bij het vernemen van de dood van Malagrida zeide Clemens
XI I I : „De Kerk heeft een martelaar meer."
Ongeveer gelijktijdig begon de vervolging in
Vervolging
in Frankrijk.
Frankrijk, waar toen Lodewijk X V (1715—
Mme de Pompa1774) regeerde. Het hof was daar van ouds
dour. Choiseul.
de jezuleten gunstig gezind, en hun invloed
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als biechtvaders groot. Verandering kwam daarin, toen de
Jezuieten-biechtvaders zowel aan Madame de Pompadour als
aan de koning de absolutie weigerden, tenzij zij hun liaison
verbraken. De publieke opinie werd intussen bewerkt door het
uitbuiten van een aanslag op de koning in 1757 door een man,
die vroeger knecht bij de Jezuleten geweest was, waarbij de
leden der Societeit als koningsmoordenaars werden voorgesteld.
Aanleiding tot daadwerkelijk optreden was
Proces tegen
in
Frankrijk de zaak van de missionaris La
La Vaiette.
Valette, werkzaam op Martinique. Deze had
buiten medeweten van zijn overheid handelsspeculaties opgezet,
die ongelukkig uitvielen. Het handelshuis Lioncy Freres et
Gouffre te Marseille deed hem om zijn schulden een civiel
proces aan voor het Parlement te Parijs, en dit greep de gelegenheid aan, om de Societeit te vervolgen. Het Parlement,
aan welks uitspraak de Jezuleten zich vrijwillig onderwierpen,
veroordeelde tegen het bestaande recht, dat de solidaire aansprakelij kheid van religieuse huizen uitdrukkelij k uitsloot, de
Societeit tot betaling der schulden van La Valette. Tegelijkertijd werd een onderzoek tegen de Orde gelast. De goede bedoelingen van de koning werden verijdeld door de invloed van
De Pompadour en Choiseul. Een vergadering van bisschoppen
sprak zich bijna eenparig voor de Jezuleten uit. Toch werd de
campagne voortgezet.
In 1762 begonnen de Parlementen in de provincies, weldra
gevolgd door dat van Parijs, de goederen der Societeit te confiskeren, de scholen te sluiten, het verkeer met de Generaal te
verbieden. De tegenstand van de koning en de protesten der
bisschoppen baatten niet. I n Augustus 1762 verklaarde het
Parlement, dat de geloften der Jezuleten ongeldig en nietbindend zijn, en sprak de opheffing der orde in Frankrijk uit,
pas 1 December 1764 werd dit besluit door de koning bevestigd.
De Jezuleten mochten alleen als afzonderlijke personen, en dan
nog met uitsluiting van Parijs, in Frankrijk blijven. Clemens
XI I I protesteerde. Voor de ongelovige wijsgeren was het grote
beletsel weggenomen, om hun invloed op de jeugd uit te breiden, want 8o Jezuleten-colleges waren nu in Frankrijk opgeheven.
In Spanje ging het de Jezuieten niet beter.
Vervolging in
De
godsdienstige en de Jezuleten gunstig g eSpanje. Aranda.
zinde Koning Karel III (1759-1788) werd
daar door zijn minister Aranda, die na een kleine revolutie in
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1766 aan het bewind gekomen was, gebracht tot vervolging.
Men gebruikte daarvoor twee valse brieven, die vol belediging
waren voor de koning, en die afkomstig heetten te zijn van de
Jezuleten-generaal Ricci. Het bedrog is later duidelijk gebleken, maar deed zijn werk bij de achterdochtige koning, die
de Jezuleten nu beschouwde als zijn grootste tegenstanders, en
gaarne toestemde in de veiligheidsmaatregelen, die Aranda
hem voorstelde. Zander opgave van redenen werden 2 April
1767 alle Jezuletenhuizen in Spanje en de kolonien plotseling
overvallen, de paters gevangen genomen, gebracht naar schepen,
die in de havens gereed lagen, en opgezonden naar de paus.
Hun goederen werden geconfiskeerd. De volgende dag vaardigde de koning uit een pragmatieke sanctie, waarin hij verklaarde, dat hij de redenen van deze verbanning voor altijd in
zijn koninklijk hart verborgen zou houden. Ook de paus kreeg
geen nadere inlichting, en de toon van de Spaanse diplomatie
was zó vol bedreigingen, dat de paus er niet aan kon denken,
om met kans op succes tussen beiden te treden. Zijn ernstige
vermaningen tot de misleide koning hadden geen resultaat.
Het vertrek van de zesduizend Jezuleten was voor Spanje
een zware, voor de kolonien een onherstelbare schade. De
paters kwamen successievelijk in Civita Vecchia aan, maar
Clemens XIII weigerde hen te ontvangen. Dat moest hij ook
wel, niet alleen, omdat zijn gebied niet in staat was, om zo maar
op eens duizenden mensen meer te voeden, maar vooral, omdat
het tegen alle diplomatieke vormen was, dat Karel I I I een bevriend gebied als deportatie-kolonie gebruikte : het antecedent
zou in het vervolg alle regeringen rechtigen, om kloosterlingen,
van wie zij zich wilden ontdoen, zonder meer ten laste van de
Paus te brengen. Voor de ballingen was dit intussen een grote
teleurstelling. Zij werden van de ene paats naar de andere gevoerd, tot ze eindelijk in verschillende provincies der Orde
een onderkomen vonden.
Nog in 1767 volgden Napels en Sicilie, in
Verdrijving der
1768 Parma en Piacenza, alles Bourbons geJezuieten uit de
overige Bourbon- bied, het Spaanse voorbeeld. Ook de grootse gebieden en
meester der Johannieters werd bewogen, om
uit Malta.
de Jezuleten van Malta te verdrijven.
Het protest van de paus werd beantwoord met de bezetting
van Avignon en Venaissin door Frankrijk, van Beneventum
en Pontecorvo door Napels. Clemens XI I I bleef standvastig
tegenover de eisen en bedreigingen der hoven ter opheffing
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van de Orde. Deze paus, die de devotie tot het H. Hart, ter
verspreiding waarvan juist de Jezuleten krachtig meegewerkt
hadden, heeft goedgekeurd, stierf 2 Februari 1769. Het conclave, dat de nieuwe paus zou kiezen, stond sterk ander de
pressie van de hoven, die van de nieuwe paus de opheffing
der Societeit verwachtten.
Het was geen gemakkelijke taak voor de
Bourbonse gezanten, om het conclave te bewegen, een paus te kiezen, die aan hun hoven
welgevallig zou zijn. Ook niet, toen Jozef I I, die persoonlijk
in Rome aanwezig was, zich bij hen aansloot. Reeds had het
conclave drie maanden geduurd, toen door de bemiddeling van
de Spaanse kardinaal De Solis, vertrouweling van Aranda,
men van kardinaal Ganganelli, generaal der Minorieten, een
serie verklaringen wist te verkrijgen, die towel de vrienden als
de vijanden der Jezuleten hoop gaven, dat hij als paus in hun
richting zou sturen. Op hem verenigden zich de stemmen, en
hij nam de naam aan van Clemens XI V.
Clemens XIV
1769-1774.

Clemens XI V begon zijn regering met vriendelijkheden tegenover de vijandige hoven.
Bij de gebruikelijke adoratie werd alleen
generaal Ricci van de gebruikelijke omhelzing
uitgesloten, ook kon hij geen audientie krij gen : door de Jezuleten te vernederen, poogde Clemens hen te redden. Hij
hoopte, dat de tijd uitkomst zou brengen, vatte moed bij de val
van Choiseul als minister. Maar Karel III was vasthoudend.
Hij stuurde als gezant naar Rome de harde Monilio, later
graaf van Florida Blanca, die niet ophield met op de meest
onbeschaamde wijze op opheffing der Societeit aan te dringen.
Herhaaldelijk bezocht hij de paus, die zelfs ertoe kwam, om
de man ootmoedig te smeken, dat hij zou aflaten. Zelfs vluchtte
de paus uit zijn paleis naar Castel Gandolfo — vergeefs. De
gezant dreigde met geweld tegen de Kerkelijke Staat, zelfs
met een schisma. Hopeloos werd de toestand, toen ook Maria
Theresia, bewerkt door haar zoon, zich bij de vijanden der Jezuieten aansloot. Toen begonnen die maatregelen, die als voorboden der opheffing kunnen beschouwd worden : het opnemen
van novicen werd verboden, verschillende colleges werden na
visitatie, natuurlijk door vijanden der Orde, gesloten. In deze
tijd verhief ten gunste van de Orde haar stem Catharina I I van
Zijn houding
tegenover de
Jezuleten.

Rusland
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Eindelijk, in Juli 1773, tekende Clemens XI V,
geen uitweg ziende, de breve „Dominus ac
der Sociiteit.
Redemptor", waarbij de Societeit werd opgeheven. De breve werd nog dezelfde dag naar Spanje gestuurd, tegelijk met een andere, die een aparte Congregatie
instelde ter uitvoering van het opheffingsdecreet.
De breve „Dominus ac Redemptor" begint
Breve ,,Dominus ac
met
te constateren, dat de H. Stoel van oudsRedemptor".
her de Orden, wanneer zij niet meer beantwoordden aan haar doel, heeft opgeheven. Dan worden vermeld de beschuldigingen, die tegen de Societeit geuit werden,
maar de paus onthoudt er zich zorgvuldig van, om te zeggen,
of die op waarheid berusten. Volgt een historisch overzicht
van de moeilijkheden, die de Jezuieten in de verschillende landen ondervonden hebben. Ten slotte : hij , Clemens XI V, was
nu na rijpe overweging tot de overtuiging gekomen, dat de
Orde niet meer kon voortbrengen de rijke vruchten, waarvoor
ze gesticht was, en 2), dat met haar voortbestaan een echte en
blijvende vrede in de Kerk nauwelijks mogelijk was. Daarom
en 3) om redenen, die hij in zijn hart besloten meent te moeten
houden, heft hij door de volheid van de apostolische macht de
Societeit van Jezus geheel op. Daardoor zouden de leden ervan,
die hij in de Heer hartelijk lief heeft, van al die twisten, onrust
en angst, die hen tot nu toe bedrukken, bevrijd worden, en met
des te meer vrucht in 's-Heren wijngaard kunnen arbeiden.
Men merke op, dat de breve zich absoluut niet uitspreekt
tegen de Jezuleten, als waren die schuldig!
Clemens XI V stierf 22 September 1774. I n
Dood van
zijn
laatste ogenblikken werd hij bijgestaan
Clemens XIV.
door St. Alfonsus, die in 1749 de Congregatie
der Redemporisten gesticht had, en die nu door een wonder
van bilocatie dat in het proces van zijn heiligverklaring erkend
werd, gelijktijdig te Arienzo en aan het sterfbed van de paus
tegenwoordig was.
De uitvoering van de breve ging niet overal
Uitvoeri ng
op dezelfde wijze. Zelfs de Jezuleten in Rome
der Breve.
hoorden eerst op 16 Augustus 1773, dat de
opheffing bevolen was. 's Avonds werd in de kerk Gesii de
breve gepromulgeerd, de kerk gesloten, de paters geinterneerd.
Ricci werd gevangen gezet in de Engelenburg, en de pressie der
gezanten was zó groat, dat zelfs Pius VI (17757-1799) hem
niet dorst vrij te laten. Hij stierf in 1775, nadat hij stervend
Op fling
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nogmaals de onschuld van zijn Orde en van zich-zelf plechtig
getuigd had, en aan al de vijanden van zijn Orde oprecht vergiffenis geschonken. Pius VI liet hem met opvallende plechtigheid begraven.
De 18 Augustus 1773 werd de breve aan de nuntii en aan de
bisschoppen gezonden met het bevel, het decreet te publiceren
in de afzonderlijke huizen der Orde, en meteen de goederen in
bezit te nemen. Men achtte nl. dit decreet in afwijking van de
gewone regel niet gepromulgeerd, tenzij het in ieder huis afzonderlijk werd afgekondigd.
Het decreet werd met zeer verschillende gevoelens ontvangen,
maar nergens verwekte het de verwachte jubel. Het ontbrak
niet aan petities aan de bisschoppen, om het decreet niet of te
kondigen, zelfs niet aan protesten. Alleen in Portugal hadden
vreugdefeesten plaats. I n Duitsland en Oostenrij k werd de breve
afgekondigd, maar bleven de paters als saeculieren voorlopig
in hun huizen. I n Pruisen verbood Frederik
V oortbestaan
I I de afkondiging : hij wilde, zoals hij aan
der Sociiteit in
Voltaire en D'Alembert schreef, de Jezuieten
Pruisen en Rusland.
als opvoeders der jeugd niet missen, en niet
schenden de bepalingen van de vrede van Dresden, waarbij hij in
1745 Silezie gekregen had tegen de belofte, dat hij de godsdienst in de status quo zou handhaven. Eerst Frederik Willem
I I (1786-1797) hief de Orde in Pruisen op. Catharina I I van
van Rusland verbood eveneens de afkondiging. Pius VI keurde
dat goed. Zo bleef de Orde in Rusland voortbestaan.
De opheffing van de Societeit had aan de
Gevolgen der
Kerk de vrede moeten tern even, maar was
opheffing voor
feitelijk
slechts een versterking voor de rede Kerk.
volutie, en maakte de Kerk zwakker in de
strijd, die steeds heviger werd. Een bolwerk van alle gezag was
gevallen, de pauselijke Stoel had een krachtige verdediging
verloren. De leerstoelen der Jezuleten werden veelal ingenomen
door onkerkelijke mannen in Spanje en Portugal betekende
de opheffing de dood der theologische wetenschap. Na deze
overwinning begon het ongeloof onvermijdelijk zijn aanval op
de Kerk zelve.
Na de Napoleontische tijd is dan ook een der
Herstel der Socigteit
eerste
werken der katholieke Restauratie het
is. 4.
herstel van de Societeit van Jezus, bij bul van
Pius VI I van 7 Augustus 1814. De geest van St. Ignatius was
bewaard geworden in dat deel van de Orde, dat in Rusland had
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voortbestaan. Toen nu in 1816 in Rusland een vervolging tegen
haar uitbrak, verspreidden de drie honderd vijftig paters, die
daar nog waren, zich over heel Europa, en leerden aan de
herstelde Orde de echte geest van de Stichter.
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HOOFDSTUK IV.
Van de Franse Revolutie tot het Concilie van het V aticaart.
1. Kerk en Revolutie in Frankrijk.

Tegen het einde der achttiende eeuw was in
Frankrijk de ontkerstening ver genoeg doorgedrongen, om de uitbarsting der revolutie,
het kind van de liberale gezagstheorie van
J. J. Rousseau, mogelijk te maken. Zijn de naaste oorzaken van
de Franse revolutie te zoeken op politiek en sociaal gebied,
zeker is, dat deze omwenteling met al haar gruwelen en verschrikkingen tot noodzakelijke voorwaarde had de godsdienstige onverschilligheid, ja het ongeloof van de bewerkers ervan.
Het Frankrijk, dat de revolutie voortbracht, was niet katholiek;
katholiek was het Frankrijk, dat er het slachtoffer van werd.
Eerbied voor de godsdienst van het nog overgrote deel der bevolking was bij de Jacobi] nen en Montagnards ver te zoeken.
Doch daarbij moet men niet vergeten, dat de schuld daarvan
niet minder lag bij het oude hof, een deel van de adel en de
magistratuur. Hier wordt alleen een overzicht gegeven van de
godsdienstige geschiedenis van dat vreselijk gebeuren, dat
echter ten slotte dit goede heeft bewerkt, dat de Kerk na verloop van tijd vrij werd van de knellende banden, die haar aan
de atheistische Staat bonden.
Reeds terstond openbaarde zich in de ConstiInri c hting van d e
tuante(1789 1790 het streven, om van de
Staatskerk.
Kerk te maken een democratische Staatskerk.
I n de rumoerige zitting van de nacht van 4 op 5 Augustus deed
de adel of stand van al zijn feodale rechten. De vertegenwoordigers van de geestelijkheid wilden niet achterblijven, en schaften vrijwillig de tienden of op voorwaarde, dat ze zouden worden schadeloos gesteld, ze vermaakten aan de jura stolae, en
zouden belasting betalen van de kerkelijke goederen. Een paar
dagen later werd op voorstel van Mirabeau van de schadeloosstelling afgezien : de geestelijken moesten door de Staat bezoldigd worden. De kerkelijke goederen werden 2 November
1789 verbeurd verklaard, de eredienst en de geestelijkheid zouden door de natie onderhouden worden. De kloosters waren aan
de beurt op I 3 Febr. 179o. Ze worden eenvoudig alle opgeheven,
en aan de kloosterlingen vrij heid gegeven, om in de wereld terug
Oorzaken
derFranse
Revolutie.

-
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te keren. Van de zeven en dertig duizend kloosterzusters maakten er slechts honderd van die vrijheid gebruik. Bij de monniken
was de verhouding niet zo schitterend, ofschoon ook van hen
duizenden de nonnen hielpen in het bewijs, dat de kloosterlijke
deugden niet afgedwongen zijn.
De grote aanval op de kerkelijke hierarchie was de wet op
de „Constitution civile du clerge", die 12 jUll 1790 aangenomen werd. Zoals dat ook bij de vroegere wetten het geval geweest was, zo werd ook thans aan de beter-gezinde leden door
het tumult der linkerzijde en het gepeupel op de tribunes het
spreken onmogelijk gemaakt. Toen abbe Maury, die zich tegen
de wet verzet had, de vergadering verliet, hoorde hij de bedreiging : „A la lanterne !" „Zult gij dan beter zien?" antwoordde hij.
De „Constitution civile du clerge" beperkte
,,Constitution civile
het
aantal bisdommen, dat honderd vier en
du Clergi."
dertig bedroeg, tot drie en tachtig, de kapittels
werden opgeheven ; geen buitenlands bisschop mocht j urisdictie
uitoefenen in Frankrijk ; de bisschoppen zouden in overleg met
de burgerlijke overheid de parochies opnieuw regelen ; de
pastoors zouden gekozen worden door de gemeente, de bisschoppen door de kiesgerechtigden van het departement ; de
bisschoppen zouden hun bevestiging niet ontvangen van de Paus,
doch slechts van de aartsbisschop.
Groot was de oppositie tegen deze wet, die de meest-eigen
rechten der Kerk aantastte. In de Constituante protesteerden
de bisschoppen-leden, en het overige Episcopaat sloot zich bij
dat protest aan. De koning, ofschoon in geweten niet gerust,
gaf uit vrees zijn bevestiging aan deze wet, die zich wel niet
rechtstreeks richtte tegen de dogma's der Kerk maar tegen
haar constitutie. Toen werd besloten, dat alle dienstdoende
geestelijken op straffe van anders hun ambt te verliezen de
Constitution civile moesten bezweren. Men begon met te eisen,
dat de geestelijke leden der Constituante vO6r 4 Januari 1791
de eed zouden of leggen. De eerste, die het deed, was Gregoire,
die weldra bisschop van Blois werd, en met grote moed in zijn
dwaling volhardde, tot zijn dood in 1831. Maar toen de vierde
Januari gekomen was, hadden nog lang niet allen zijn voorbeeld gevolgd. I n de vergadering van die dag werden de leden
bij name opgeroepen, om de eed of te leggen, terwijl het gepeupel dreigde met de lantaarn. De eerstopgeroepene was bisschop De Bonnac van Agen, die verklaarde, dat hij zich over
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het verlies der tijdelijke goederen kon troosten, niet over dat
van eer en geloof.
Dit maakte op de clerus een zeer gunstige
Tegenstand van
indruk, en toen van alle geestelijken in het
bijna gehele
land dezelfde eedgevorderd werd, werden er
clerus.
van de 13o bisschoppen in het geheel slechts
vijf, ander wie Talleyrand, en lang geen derde van de clerus
bereid gevonden, om aan de eis te voldoen. Van die tijd of bestond het onderscheid tussen insermentes en assermentes, naar
gelang iemand de eed niet of wel had afgelegd. De insermentes
werden van hun plaatsen verdreven, en het kostte grate moeite
om hun plaatsen weer te bezetten, terwij 1 het yolk toch trouw
bleef aan de niet-beedigde priesters. I n de Vendee was dit de
oorzaak van de „opstand", die aan de Republiek zoveel moeilijkheden bereid beef t. De wij ding van de constitutionele bisschoppen was ook een lastige zaak, totdat de afvallige Talleyrand met assistentie van een paar titulair-bisschoppen voor de
voortzetting der hierarchie zorgde. De plichtgetrouwe priesters
werden gedeporteerd, en in de provincie ook reeds vermoord.
Had Pius VI reeds io Juli1790 aan Lodewijk
Pius VI verwerpt
XVI
geschreven, dat, wanneer hij ook al
de Constitution
meende, afstand te kunnen doen van zijn
civile.
kroonrechten, hij daarom nog niet kon beschikken over de rechten van anderen, met name van de Kerk ;
had hij vervolgens troostbrieven gezonden aan de Franse kardinalen en bisschoppen, — de 13 April 1791 verwierp hij plechtig
de Constitution civile, suspendeerde alle pretres assermentes en
verklaarde de nieuwe verkiezingen van bisschoppen en pastoors
voor heiligschennend en ongeldig. Te Parijs uitte zich de verontwaardiging over die pauselijke beslissing door het honen en
zelfs verbranden van 's pausen beeltenis, en door het bezetten
van de pauselijke bezittingen Avignon en Venaissin.
De Legislative, waarin de figuren van DanDe „Assemblee
ton, Robespierre, Marat hoe langer hoe meer
Legislative".
Over afschaffing op de voorgrond treden, zette de vervolging
van de Christelij voort. 26 Augustus 1792 werd tegen alle nietke godsdienst.
beedigde priesters, die niet binnen 15 dagen
het land zouden verlaten, de verbanning uitgesproken. I n dezelfde maand was de koning, die tegen de vervolgingsmaatregelen zijn Veto gesteld had, geschorst.
September
Van 2-7 September vallen de Septembermoorden.
moorden. Het begon met een aantal priesters,
-

-
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die, gehoorzamend aan het verbanningsdecreet, in drie rijtuigen Parijs verlieten : ze werden aangehouden, naar de
vroegere abdij St. Germain, toen gevangenis, gevoerd, en vermoord bij het binnentreden; hetzelfde lot ondergingen de daar
gevangenen, vele leken en veertig priesters. Vervolgens ging
het naar de Karmel, waar honderd tachtig priesters opgesloten zaten ; aan hun hoofd Dulau en de gebroeders De la
Rochefoucauld, bisschoppen van Arles, Beauvais en Sainte;
van hen werden er honderd veertig vermoord : het proces van
hun zaligverklaring is bij de Congregatie der Riten aanhangig.
De volgende dag vielen negentig priesters in het klooster St.
Firmin. De Parijse municipaliteit meldde de heldendaden naar
de provincie, en te Meaux, Chalons Rennes, Lyon en andere
plaatsen vielen de daar gedetineerde priesters.
21 September maakte de Legislative plaats
Schrikbewind.
voor de Convention nationale. De vervolging
tegen de priesters nam natuurlijk in hevigheid toe : de beruchte
Carrier verdronk te Nantes negentig priesters tegelijk.
Maar ook voor de assermentes werd de toestand toen onhoudbaar. Van de drie honderd veertien assermentes, die voor het
tribunaal verschenen, werd bijna de helft ter dood veroordeeld,
terwij 1 de anderen, op weinige uitzonderingen na, langdurige
gevangenschap te ondergaan hadden. De weg van de plicht is
dikwijls nauwelijks meer gevaarlijk dan de weg van het verraad. Nadat de Christelijke jaartelling was afgeschaft en het
huwelijk eveneens aan kerkelijke invloed was onttrokken, werd
sinds I o November 1793 ingevoerd de ere-dienst van de
„Deesse raison". Robespierre stelde daarvoor in de plaats de
eredienst van het „hoogste Wezen", en bepaalde, dat het Franse
yolk de onsterfelijkheid der ziel aanvaardt. 28 Juli 1794, stierf
Robespierre op het schavot.
Na de dood van Robespierre had de ConvenDe Conventie.
tie
de taak, een nieuwe Constitutie te ontwerVrijheid van
pen. Nu bleek, dat het verzet in de Vendee
godsdienst.
vrucht droeg. De Vendeeers kregen vrijheid
van godsdienst, die aan de andere Fransen nu ook moeilijk geweigerd kon worden. De Kerk leefde krachtig op. Toch werd
onder het Directoire de toestand nauwelijks beter voor de insermentes. De assermentes, onder leiding van Gregoire, poogden zich van de meest compromitterende elementen te ontdoen,
en te werken aan het herstel van de godsdienst.
Onder de Directoire vallen ook de directe aanslagen op het
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hoofd der Kerk, de grootmoedige Pius VI,
want in die tijd begon de republiek haar
voile kracht te ontplooien in I talie, waar de
noordelijke vorstendommen spoedig ten onder
gebracht, en de Oostenrijkers teruggedrongen werden. Napoleon plukte hier zijn eerste lauweren te Rivoli
in 1797. Reeds in 1796 had het Directoire aan Napoleon de
opdracht gegeven, om de „fakkels van het fanatisme" te Rome
uit te blussen. Deze wachtte, tot hij de Oostenrijkers. verslagen
had. Toen in December 1797 de Franse generaal Duphot, die
in Rome uitdagend optrad, bij ongeluk doodgeschoten werd,
kreeg Berthier opdracht, om Rome te bezetten. 15 Februari
werd de republiek uitgeroepen, bij de Engelenburg kwam een
beeld van de godin der vrijheid, die de Tiara met voeten trad.
De paus werd in zijn eigen paleis beledigd en bestolen : de commissaris van het Directoire, Haller, liet hem zelfs de ring van
de vinger nemen.
Pius VI, van wie geeist werd dat hij behalve
Gevangenneming
de
bul van 1794, die de synode van Pistoja
en dood van Pius
veroordeelde,
ook alles terug zou nemen, wat
VI.
hij sinds 1789 in de Franse aangelegenheden
beslist had, hield moedig stand, en deed geen concessies. Daarom besloot men, mede uit vrees voor een tegenrevolutie, om de
tachtigjarige uit Rome te verwijderen. 20 Februari 1798 begon
voor Pius die smartelijke pelgrimage, waarvan hij niet zou
terugkeren. Van Siena werd hij gebracht naar Florence, vandaar naar Bologna, dan naar Parma, dan naar Turijn, overal
ontving hij van de voormannen en van het yolk de meest roerende bewijzen van eerbied en van sympathie, maar ook de meest
harde behandeling van de zij de der bewakers. Ten slotte werd
de grijsaard gebracht naar Valence, en reeds waren er plannen,
om hem ook vandaar te verwijderen, toen de dulder 29 Augustus 1799 stierf als een heilige, na zijn vijanden vergiffenis geschonken te hebben. Zijn gebalsemd lichaam bleef maandenlang onbegraven. In 1802 werd het naar Rome gebracht en eervol bijgezet. Canova vereeuwigde zijn beeltenis vlak bij het
graf van St. Petrus.
I ntussen had Napoleon zijn tocht naar Egypte gemaakt. 9
November 1799 wordt hij consul met bij na onbeperkte macht.
Maar tijdens zijn afwezigheid hadden de Oostenrijkers en Russen in I talie vorderingen gemaakt : zelfs Rome was weer in
handen van de Napelsen. Deze omstandigheid maakte een

_ Bonaparte in
Italie. Kerkelijke
Staat bezet. Rome
ingenomen. Rom.
Republiek 1798.
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nieuwe pauskeuze mogelijk. Men kan moeilijk anders, dan in
de samenwerking van zovele volkeren tegen Frankrijk en hun
ogenblikkelijk succes op een tijdstip, dat zo gewichtig was voor
de Kerk, een bijzondere leiding zien van de Voorzienigheid,
die de Kerk niet verlaat.
Het conclave werd gehouden te Venetie, en
was zeer moeilijk door allerlei politieke intrigues. Eindelijk, op de 14 Maart 1800,
kwamen de kardinalen onder de invloed van Hercules Consalvi,
die weldra kardinaal werd, tot overeenstemming op de persoon
van Luigi Barnaba, graaf Chiaramonti, Benedictijn en rinds
1785 kardinaal, die de naam aannam van Pius VII. Hij werd
te Venetie gekroond. Zijn eerste encycliek was een oproep aan
de vorsten, om tegenover de revolutie te stellen niet alleen wapengeweld, maar trouwe medewerking met de Kerk, die ze niet
moeten binden, maar beschermen. Het was een woord van moed
tegenover de caesaropapistische strevingen der vorsten.
3 Juli kwam de nieuwe paus te Rome aan. Niet lang zou hij
rustig kunnen werken aan het helen van de door de revolutie
aan zijn Staat toegebrachte wonden. I mmers 14 Juni 1800 had
Napoleon de slag van Marengo gewonnen, die hem in het bezit
stelde van Noord-Italie, en maakte tot gevaarlijke buur van de
paus. Kort daarop sloot hij vrede met al de vijanden van Frankrijk, het laatste met Engeland te Amiens in 1802, en nu kon hij
al zijn aandacht wijden aan de binnenlandse aangelegenheden.
Pius VII
1800-1823.

Napoleon begreep, dat voor de bevestiging
van zijn heerschappij een verzoening met Rome absoluut nodig was. Niet zozeer uit eigen
godsdienstige overtuiging zocht hij die verzoening, maar omdat deze het enige middel was, om voor hem dankbare en toegewijde onderdanen te maken van de trouwe katholieken, die
met voorbeeldige offerzin van de constitutionele priesters afkerig gebleven waren. Reeds voor de slag van Marengo had hij
de eerste aanwijzingen gedaan, dat hij met Rome wilde onderhandelen ; in Maart 18o1 ging zijn gezant Cacault naar Rome
met de opdracht, dat hij de paus moest behandelen, „alsof deze
twee honderd duizend bajonetten tot zijn beschikking had". De
moeilijkheden waren buitengewoon groot en talrijk. Het Franse
Consulaat stelde onaanneembare eisen en drong op spoed aan.
Wat moest er gebeuren met de constitutionele priesters, en met
Napoleon
en de Paus.
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de bisschoppen, die zetels bezetten, waarvan de wettige titularissen nog leefden ? Wat met de gehuwde priesters, met de kerkgoederen, die verkwist waren, met de wilde huwelijken ? Daarenboven stond Napoleon onder de invloed van zijn generaals en
diplomaten, veelal ongelovigen, de paus had rekening te houden
met de Bourbonse prinsen en de andere hoven, die belang hadden bij een mislukking der onderhandelingen.
Toen men in Rome niet tot overeenstemming kon komen,
zond Pius VI I zijn staatssecretaris Consalvi naar Parijs met
zeer uitgebreide volmachten. Van 25 Juni-14 Juli was voor
de kardinaal een tijd van harde arbeid. Maar, dank zij de uiterste toegeeflijkheid van Rome en het grote
C oncordaat 18 o r .
verlangen naar verzoening bij Napoleon, kon
15 Juli het concordaat ondertekend worden.
De inhoud van het concordaat toont de grote toegeeflijkheid
van de paus. Vooraf wordt geconstateerd, dat de katholieke
godsdienst is de godsdienst van de grate meerderheid der Franse burgers, (dus Been staatsgodsdienst !) en van de andere kant,
dat de belijdenis ervan door Frankrijk en zijn consuls een zegen
en een glans zijn voor de godsdienst. Dan wordt bepaald : 1) de
katholieke godsdienst mag vrij en publiek uitgeoefend worden,
echter zullen daarbij in acht genomen worden de politiemaatregelen, die de regering voor de openbare rust nodig oordeelt;
2) de H. Stoel zal in overleg met de regering een nieuwe omschrij ving van de Franse bisdommen maken ; 3) de paus zal de
bisschoppen, die de titels voeren der Franse bisdommen, verzoeken, of stand te doen ; zijn ze daartoe niet bereid, dan
wordt eenvoudig overgegaan tot bezetting der nieuwe bisdommen ; 4) de benoeming der bisschoppen geschiedt door de eerste
consul, de Paus bevestigt de benoemden ; 5) de bisschoppen en
de lagere geestelijken moeten, resp. bij de eerste consul en bij
de beambten, de eed van trouw afleggen ; 6) de geroofde kerkgoederen mogen aan de bezitters blijven, maar de regering zal
de bisschoppen en de pastoors (niet de kapittels en seminaries !)
behoorlijk bezoldigen ; 7) de eerste consul krijgt alle rechten,
die de vroegere regering had ; 8) de gesaeculariseerde goederen
blijven aan de nieuwe bezitters behoren.
Begrijpelijkerwijze vond dit concordaat in Rome nogal tegenstand. Toch bekrachtigde Pius VI I het op 13 Augustus 18o 1.
De paus ging daarmee tot het uiterste, maar kon hij wel anders?
De streving van de vorige halve eeuw is nu werkelijkheid : de
Staat geeft de Kerk een minimum, en ontvangt een maximum.
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Uitvoering van
het Concordaat.

Pius VI I begon terstond aan het ten-uitvoerbrengen van de bepalingen van het concordaat. De grootste moeilijkheid was natuurlijk het vrij-maken
van de Franse bisschopszetels voor de nieuwe verdeling en
nieuwe benoeming. De constitutionele bisschoppen legden op
een na hun, van de regering ontvangen, ambt neer, nu de
regering hen niet meer beschermde. Echter ontstond om hen
nog moeilijkheid, toen Napoleon er vijftien, zonder herroeping
van hun eed op de constitution civile, wilde herbenoemen. Pius
hield hier voet bij stuk, en met succes.
Lastiger ging het met de oude bisschoppen, aan wie de paus
in Augustus het verzoek richtte, om van hun zetels afstand te
doen. Van die bisschoppen waren er nog vijftien in Frankrijk,
negentien leefden in Engeland, anderen in Duitsland of Spanje.
Le waren jarenlang blootgesteld geweest aan ververvolgingen
of in ballingschap, zij hadden gehoorzaamd aan de inspraken
van hun geweten en de aanwijzingen van de H. Stoel, we kunnen wel zeggen, dat door hun houding het Katholicisme in
Frankrijk gered was — en nu vraagt de paus van hen dit allerzwaarste offer. Het is een verheffend schouwspel, dat juist de
vijftien bisschoppen, die op hun post gebleven waren, terstond
bereid gevonden werden, om het offer te brengen, en daardoor
toonden, dat het welzijn der Kerk hun boven alles ging. De
bisschoppen in Engeland, wel onder invloed van de Engelse
regering en de emigres, weigerden eerbiedig, maar beslist, en
toonden zich besmet met de Gallicaanse dwalingen. I n het geheel deden van de vier en tachtig nog levende bisschoppen vier
en veertig afstand, een had het vroeger reeds gedaan, drie waren
afgevallen. De bisschoppen in het door Frankrijk nieuw-verworven gebied, o.a. kardinaal Frankenberg van Mechelen, deden zonder uitzondering afstand. Die geen afstand deden,
werden of genet.
Nog nooit hadden de pausen in Frankrijk zulk een machtsvolheid uitgeoefend, als Pius VI I nu deed door het afzetten
van zoveel bisschoppen zonder canoniek proces, door het supprimeren van de hele Franse hierarchie, en het scheppen van
een volkomen nieuwe. Daarmee was eigenlijk het hele oude
Gallicanisme van de baan : de bezitters der „Gallicaanse vrijheden" bestonden niet meer ! Ook de consulaire regering was
verbluft over de machtsvolheid, die de H. Stoel op haar eigen
aanstoken ontplooide. Ze probeerde, om langs sluikwegen het
Gallicaanse systeem weer nieuw leven in te blazen : ze had de
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paus nodig gehad, om de godsdienstige eenheid in Frankrijk
te herstellen ; nu het doel bereikt was, wilde ze weer naar willekeur heersen.
Het middel daartoe waren de organieke arDe organieke
,4rtikelen.
tikelen. Napoleon maakte n.l. met de afkondiging van het concordaat volstrekt geen haast, en, terwij 1 hij
de paus bezig hield met steeds nieuwe eisen, liet hij zeven en
zeventig organieke artikelen uitwerken, die echter zó werden
afgekondigd, alsof ze deel uitmaakten van het verdrag, terwijl
ze feitelijk willekeurige wetten van Napoleon waren. De meest
krasse bepalingen zijn: 1) geen pauselijk stuk mag worden afgekondigd zonder „placet" der regering ; 2) in de theologische
scholen moet de declaratie van 1682 gedoceerd worden, waartoe
de professoren zich schriftelijk moeten verbinden; 3) er mag
slechts een pauselijke nuntius in Frankrijk zijn, en dat wel de
te Parijs geaccrediteerde.
De 8 April 1802, op Pasen, werd in de Notre
Afkondiging van
Dame met grote plechtigheid de afkondiging
het Concordaat.
Protest van Pius
van het concordaat (met de organieke artiVII tegen de orga- kelen) en de weder-invoering van de kathonieke Artikelen.
liekegodsdienst gevierd, in tegenwoordigheid van de consuls, de pauselijke legaat Caprara en vele bisschoppen. Het feest was als een -verzoening voor de euveldaden,
tegen de godsdienst begaan. Op 24 Mei gaf Pius VI I zijn
vreugde te kennen in een allocutie, maar protesteerde meteen
tegen de organieke artikelen.
Zo began in Frankrijk in gunstige omstanHerleving van
digheden het werk van de weder-opbouw. Er
de godsdienst in
waren onder de nieuwe bisschoppen uitstekenFrankrijk.
de mannen. Zo Canbaceres, aartsbisschop van
Rouaan en broer van de tweede consul. Hij was een pretre insermente, en werd na het concordaat benoemd. Door strikt vast
te houden aan het concordaat en aan de wetten, zonder de
ambtenaren ooit iets te geven, wist hij zelfs tegen Napoleon zijn
kerkelijke rechten te handhaven. Zo D'Aviau du Bois de Sanzay, aartsbisschop van Bordeaux, die de moeilijkheden met het
gouvernement aangaande de constitutionele priestess, het herstel van zijn kathedraal, het oprichten van een seminarie te
boven kwam, en die later een moedig verdediger werd van Pius
VI I tegenover Napoleon.
Weer stonden ijverige katholieken op ter verdediging van de
Kerk, de predikers vonden gehoor, de liefdezusters waardering.
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De heropende seminaries werden veelal door Lazaristen geleid.
Van geheel enige betekenis is het verschij nen in 1802 van
Chateaubriand's „Genie du Christianisme".
Chateaubriand.
De schrijver (1768-1848) had al de dwa„Le Genie du
lingen
van zijn tijd aangehangen en al de
Christianisme".
ellende der revolutie doorleefd als emigre te
Londen. Door de gruwelen der revolutie en door de bede zijner
in de gevangenis stervende moeder kwam hij tot inkeer. Jarenlang werkte hij aan zijn „Genie du Christianisme ou les Beautes
de la religion chretienne". Hij stelt hierin tegenover de zelfgenoegzaamheid van de wijsbegeerte, die met het Christendom
meende afgerekend te hebben, de overtreffende kracht van het
Christendom, dat alles, wat er aan beschaving op de wereld
geweest is, te boven gaat, en dus van God moet komen. Er zijn
in het werk heel wat gebreken aan te wij zen ; zijn grote verdienste is, dat het op tijd kwam : voor dorre traktaten waren de
geesten toen allerminst toegankelijk, hier dwong de schitterende
stijl tot lezen. Het vond enorme bijval, ook bij het nageslacht,
en menige passage, waarin terloops een denkbeeld werd opgeworpen, was voor latere denkers aanleiding tot een levenswerk.
Kort voor de verheffing van Napoleon tot keizer, werden
vier Fransen tot kardinaal gemaakt, onder wie Napoleon's oom
van moederszijde Jos. Fesch van Lyon, en de bovengenoemde
Cambaceres. Fesch werd als gezant naar Rome gezonden, een
willig werktuig van Napoleon.
18 Mei werd Napoleon uitgeroepen tot erfeNapoleon keizer:
lijk keizer der Fransen. Om zijn keizerschap
kroning door
groter luister bij te zetten, wenste hij gezalfd
Pius VII.
en gekroond te worden door de paus. Pius
VI I stapte over de moeilijkheden, daaraan verbonden, heen:
verschillende katholieke mogendheden maakten bezwaar, omdat
de kroning een sanctie zou zijn van de usurpatie, een belediging
van de Bourbons, een morele goedkeuring van de moord op de
hertog van Enghien (21 Maart 1804). De paus trotseerde het
gevaar, dat hij in Frankrijk zou gehouden worden ; men zegt
zelfs, dat hij in een oorkonde afstand deed, voor ingeval men
hem in Frankrijk gevangen zou houden.
De reis van de paus was zowel in Italie als in Frankrijk opnieuw en triomftocht. 28 November deed Pius met Napoleon
zijn intocht in Parijs. 2 December had de kroning plaats in de
Notre Dame. Zoals van te voren bepaald was, zette Napoleon
zich-zelf de kroon op, wat niet-ongewoon is. Men had voor de
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gelegenheid de kroon versierselen van Karel de Grote uit Aken
laten komen. Na de kroning bleef de paus nog vier maanden
in Parijs, maar hij bereikte bij Napoleon zo goed als niets, —
echter weigerde hij standvastig, om, zoals de keizer voorstelde,
zich te Parijs of te Avignon te vestigen. Het Franse yolk werd
door de betoonde trouw en aanhankelijkheid jegens de paus
zeker bevestigd in zijn geloof, en in zoverre heeft de reis van
Pius haar doel niet gemist.
Van deze tijd of begint voorgoed de strijd
Verve)lg van de
strijd tussen
tussen Pius VI I en de keizer, die de paus tot
Paus en keizer.
werktuig poogde te maken van zijn politiek.
en allerlei onmogelijke eisen stelde. I n November 1805 bezetten
de keizerlijke troepen Ancona, waartegen de paus protesteerde.
Sindsdien werd stuk na stuk van het pauselijk gebied bezet.
Aan het blocus continental, dat na de slag bij Jena (14 October
1806) werd uitgevaardigd, wilde de paus niet meedoen. Na
nog vele kwesties, waarin Pius naast gematigdheid beraden
wilskracht toonde, werd 2 Februari 1808 door generaal Miollis
de eeuwige stad bezet. De protesten van de paus baatten niet ;
tegen de kardinalen en andere leden van het pauselijk bestuur
werden gewelddaden gepleegd. Zelfs werd de Staatssecretaris
Gabrielli in zijn vertrekken gevangen genomen.
17 Mei 1809 vaardigde Napoleon te Wenen
De Kerkelijke Staat
het decreet uit, waarbij de rest van de kerkeingeliffd bij het Fr.
lijke staat bij het Franse keizerrijk werd inkeizerrijk.
Excommunicatie-bul.
gelijfd; Rome zou een vrije en keizerlij ke
stad zij n, de tweede van het Rijk; de paus
werden zijn paleizen en een rente van twee millioen franken
gelaten. Toen het decreet werd afgekondigd, ondertekende
Pius VI I terstond de klaarliggende bul van excommunicatie
tegen de rovers van het erfgoed van St. Petrus, hun lastgevers,
begunstigers, raadgevers, uitvoerders. De Franse wachten om
het pauselijke paleis konden met al hun waakzaamheid niet
beletten, dat de bul aan de drie hoofdkerken werd aangeslagen
— tot grote ergernis der Fransen, maar niet minder tot grote
vreugde van het verdrukte yolk.
Toen werd het besluit genomen, om de paus
Pius VII opgelicht;
uit Rome weg te voeren. 's Nachts om half
near Savona gevoerd.
drie, op de zesde Juli, drongen ze het Quirinaal binnen, en generaal Radet bracht de paus naar een gereedstaand rijtuig; er was geen tijd om iets mee te nemen.
Slechts Pacca, de staatssecretaris, mocht aanvankelijk de paus
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vergezellen. Het ging rechtstreeks naar Florence. De volgende nacht werd in Rome aangeslagen de roerende proclamatie,
waarin Pius VI I zich gelukking prijst, dat hij evenals Petrus
op zijn oude dag gevoerd wordt, waarheen hij niet wil, protesteert tegen het geweld, en de gebeden van Rome en de Kerk
vraagt. 's Avonds was hij in Florence gekomen, en betrok er
dezelfde kamer, die zijn voorganger tien jaar gebeden tot gevangenis gediend had. Hier scheidde men Pacca van de paus,
en voerde de zieke man rond door Noord-Italie en Zuid-Frankrijk, tot hij eindelijk I 5 Augustus in Savona rust vond. I n het
bisschoppelijk paleis aldaar zag de paus zich een paar vertrekken tot woning aangewezen, audientie mocht hij slechts verlenen
in bijzijn der wachten. Maar in de rust vond Pius weldra zijn
geestkracht terug.
Op dezelfde dag, waarop de paus werd wegHuwelijken
gevoerd, won Napoleon de slag van Wagram.
van Napoleon.
Kort daarop werd aartshertogin Marie Louise
zijn bruid. Het Oostenrijkse hof schijnt gemeend te hebben,
dat Napoleon door geen huwelijksband gebonden was.
Hoe het precies gegaan is met het huwelijk tussen Napoleon
en Josephine de Beauharnais, behoeven we hier niet na te gaan.
Vast staat, dat de ongeldigheid ervan is uitgesproken door de
aartsbisschoppelijke rechtbank van Parijs, maar dat die rechtbank in dit vorstelijk proces, dat aan de Paus is voorbehouden,
niet competent was. Pius VI I protesteerde tegen de „irregulariteit" der procedure, zonder zich over de geldigheid van het
eerste huwelijk uit te spreken.
Tot de plechtigheid van zijn huwelijk met
De „zwarte"
Marie Louise had Napoleon alle in Parijs
kardinalen.
aanwezige kardinalen uitgenodigd. Consalvi
met twaalf andere, weigerde te komen. In zijn toorn hierover
beroofde Napoleon hen van al hun inkomsten en bezittingen,
en verbood hun de tekenen van hun waardigheid te dragen.
Daarom worden ze genoemd de „zwarte" kardinalen. Daar
stond tegenover, dat de paus de willekeurige bisschopsbenoemingen van Napoleon niet bevestigde. Zo werd Maury, de
vroegere onversaagde verdediger van de kerkelijkheid, nu vurig
Napoleonist, de nooit-bevestigde aartsbisschop van Parijs.
De paus in gevangenschap toonde zich standNationaal concilie
vastig,
en was tot geen concessies bereid.
1811.
Napoleon poogde een soort schisma te maken
op een nationaal concilie, maar de vergaderde bisschoppen
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waren er niet voor te vinden, om, wat de keizer vorderde, de
bisschopsbenoemingen buiten de paus om, te doen geschieden.
De keizer kon zijn oogmerk niet bereiken, en zegde het concordaat op met de mededeling, dat hij in het vervolg generlei
pauselijke inmenging meer zou dulden. Dit gebeurde in 181 i.
De plichtsgetrouwe bisschoppen werden vervolgd.
De 9 Juni 1812 kreeg de paus bevel, om zich
Paus naar Fonreisvaardig
te maken. Vermomd werd hij wegtainebleau.
gevoerd uit Savona, over de Mont Cenis,
waar Pius zich zó onwel gevoelde, dat hij zich de laatste H.
20 Juni doodziek aan, hij had er alleen aanraking met de „rode"
Sacramenten liet toedienen, naar Fontainebleau.Daar kwam hij
kardinalen en de Napoleontische bisschoppen, die door zwarte
voorstellingen de uitgeputte grijsaard des te meer murw moesten maken tegen de verwachte zegevierende terugkeer van Napoleon uit Rusland : deze zou zelf de laatste hand aan het werk
leggen. Maar Napoleon kwam midden December terug als verslagene : des te meer was het zijn belang, om met de paus tot
een vergelijk te komen, ten einde de sympathie der katholieken
te winnen. Doch van zijn onderdrukkingsplan week hij geen
duimbreed af. Op Nieuwjaar 1813 liet Napoleon door een
kamerheer de paus zijn gelukwensen aanbieden ; de paus beantwoordde die, en de onderhandelingen begonnen. De 19 Januari
kwam Napoleon zelf met Marie-Louise naar Fontainebleau,
was tegenover de paus luiterst hoffelijk, wat een zeer gunstige
indruk op de uitgeputte grijsaard maakte.
Het zgn. Nieuwe
Reeds 25 Januari werden ondertekend de fireConcordaat van
liminair en van een verdrag, dat echter eerst
Fontainebleau 18 I 3.
definitief gesloten zou worden, wanneer de
vergaderde kardinalen toestemming zouden hebben gegeven.
Niettegenstaande deze conditie publiceerde Napoleon het stuk
onmiddellijk als het „concordaat van Fontainebleau".
I n de bepalingen van dit „concordaat" gaf Pius VI I volkomen toe inzake de bisschopsbenoemingen, en deed hij , althans
impliciet, afstand van de kerkelijke staat. Het concordaat verwekte dan ook algemene verbazing, en veelal beschouwde men
het als een bedrog van de zijde der regering. Napoleon deed
consequent, alsof het concordaat inderdaad gesloten was : de
„zwarte" kardinalen verschenen weer in het rood. I n Parijs
deed de woordspeling opgeld : Pius heeft een concordaat gesloten, qui fait rougir les cardinaux. Maar de kardinalen werden ook weer de paus toegelaten ; Pacca, Consalvi e.a. wezen
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hem op het ontoelaatbare der concessies, en
Pius gaf gaarne gehoor aan hun raad. Hij
schreef Napoleon een brief, om zijn toestemming te herroepen, op 2 Maart 1813. Van toen of keerden rust
en kalmte in 's pausen gemoed terug. De kardinalen bleven de
dulder achting toedragen : „Omdat de zon", zei Consalvi, „door
een voorbijtrekkende wolk bedekt wordt, is zij zelf nog niet
een wolk."
Napoleon deed voorlopig, alsof hij Been herroepingsschrijven
ontvangen had ; wel strafte hij in stilte de betrokken kardinalen,
en deed hij de paus scherper bewaken. Maar de publieke opinie
moest denken, dat de verstandhouding uitstekend was. Toen
Napoleon bij Leipzig geslagen was (16-19 October '8'3),
begon hij van zijn kant concessies voor te stellen, maar Pius
eiste zijn voile recht. 22 Januari liet Napoleon
Pius VII in vrijIteid
de paus uit Fontainebleau vertrekken ; de gegesteld
allieerden waren sinds i Januari in Frankrijk. De paus ging naar Savona. 10 Maart stelde Napoleon hem
geheel in vrijheid : de geallieerden hadden bijna heel Italie veroverd en bedreigden Parijs. Op dezelfde 31 Maart, dat de geallieerden Parijs binnentrokken, deed Pius zijn intocht te Bologna, 24 Mei in het jubelende Rome : i i April had Napoleon
te Fontainebleau of stand gedaan. Door het bekwame optreden
van Consalvi op het Congres van Wenen kreeg de paus het
grootste gedeelte van zijn gebied terug.
Een der eerste daden van de regering van
Nieuwe kerkLodewijk XVI I I was het in-vrijheid-stellen
organisatie in
Frankrijk onder
van de om de godsdienst gevangenen. De reLodewijk XVIII.
geling van de kerkelijke aangelegenheden
ondervond bijzondere moeilijkheid door de omstandigheid, dat
de oude, niet bedankt hebbende, bisschoppen in het land terug- Herroeping door de
Pau:.

kerdn.Iiuwcosterknd ightaolicisme weer als staatsgodsdienst, maar in zake de bisschoppen
hield hij zich aan het concordaat van i8oi. Tijdens de honderd
dagen herstelde Napoleon zijn bisschoppen weer, die echter
evenmin als hij-zelf door de paus erkend werden. Toen Napoleon verslagen was te Waterlo, kon de toestand definitief geregeld worden.
Er waren toen in Frankrijk bisschoppen en pastoors van voor
1789, die nooit hun ontslag genomen hadden en die nu hun
vroegere posten terugverlangden, — constitutionele bisschoppen, die zich slechts in schijn aan het concordaat onderworpen
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hadden, dan nog prelaten, door Napoleon benoemd, die niet
canoniek bevestigd waren. Daarenboven maakte de afscheiding
van Belgie en de Rijnprovincie van Frankrijk een nieuwe omschrij ving van vele bisdommen noodzakelijk. Er werd onderhandeld over een nieuw concordaat. Van de oude bisschoppen
deden diegenen, die in Frankrijk waren, afstand op verzoek van
de koning ; met de anderen werd geen rekening gehouden. Van
de door Napoleon benoemden trokken velen zich met pensioen
terug. I I Juni 1817 werd het nieuwe concordaat ondertekend ;
de organieke artikelen vervielen, er werden veertien aartsbisdommen met zes en zestig bisdommen omschreven ; voor een
behoorlijke dotatie van bisdommen, kapittels, seminaries, parochies werd gezorgd. Ook op godsdienstig gebied kon de restauratie in Frankrijk beginnen.
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2.

Saecularisatie in Duitsland.

In April 1792 verklaarde de Franse regering de oorlog aan
het Duitse Rijk. In de vrede van Bazel (1795) liet Pruisen de
hele linker-Rijnoever aan Frankrijk; Pruisen zou voor zijn bezittingen aldaar worden schadeloos gesteld op de andere oever.
De geestelijke keurvorsten waren gevlucht zonder orde op hun
zaken te stellen : aan hun rijk was een einde. Om de geestelijke
belangen bekommerden zij zich niet. De pauselijke nuntius,
Pacca, te Keulen, bleef. De Mainzer aartsbisschop, die de
hoofdrol gespeeld had bij de punctatie van Ems, was de eerste,
die verdreven was.
Ook Oostenrijk moest in de vrede van Luneville (i8oi ) berusten in de toevoeging van de linker-Rijnoever bij Frankrijk.
De erfelijke vorsten zouden worden schadeloos gesteld door de
gesaeculariseerde kerkgoederen aan de andere zijde van de
Rijn. Feitelijk had de verdeling plaats te Parijs door Napoleon
en Talleyrand. In 1803 was ze voltooid. Pruisen, Beieren,
Oostenrijk kregen het leeuwendeel ; onze Willem V kreeg de
abdij Fulda. De schadeloosstelling was driemaal zo groot als
de geleden schade. Of de saecularisatie voor de Duitse Kerk
inderdaad een ramp was, kan ernstig betwijfeld worden. Pacca
oordeelde van niet. De grond voor de bezetting der bisdommen
met meer politieke dan godsdienstige personen kwam erdoor
te vervallen, en feitelijk is de Duitse Kerk in de laatste eeuw
innerlijk vooruitgegaan.
De Paus was in deze hele aangelegenheid niet gekend : op
zijn protesten werd niet gelet. De Duitse Kerk stond weerloos
tegenover de protestante en katholieke vorsten, die van haar
aard niet begrepen, of doordrongen waren van Febronianisme.
Zij werkten de Kerk tegen, en beschikten naar welgevallen over
haar, ook private, bezittingen. I n Pruisen alleen werd voor drie
honderd millioen mark privaat-bezit aan de Kerk ontnomen.
Het kerkelijk bestuur was totaal ontwricht.
Ontwrichting van
De
enige kerkelij ke waardigheidsbekleder,
het kerkelijk bedie
zich in de Rijnlanden wist staande te
stuur. Dalberg.
houden, was Karl Theodor Freiherr von
Dalberg, man van weinig kerkelijke gezindheid, maar een handig diplomaat. In 1787 was hij coadjutor van Mainz, Worms
en Constanz geworden, en had zich toen priester en bisschop
laten wijden. In 1802 volgde hij de toen gestorven bisschop van
Mainz op, dat in Franse handen was. Hij zocht en verkreeg de
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steun van de eerste consul, en werd vorst van althans een gedeelte van het Mainzer gebied. Tevens werd de aartsbisschoppelijke stoel overgeplaatst van Mainz naar Regensburg, waarheen
al de titels, die vroeger aan Mainz toekwamen, verlegd werden.
Met deze Dalberg, die van het begin of aan een vasal van
Frankrijk was, had Pius VI I zich in verbinding gesteld, om
voor de vrijheid en veiligheid van de Duitse Kerk te zorgen.
Maar de paus bereikte niets : zelfs werd hij niet gehoord bij het
verplaatsen van de bisschopszetel. Napoleon had belang bij de
verwarring in Duitsland, en hielp de paus niet, om de orde te
herstellen. Zo bleef men aan het onderhandelen, maar door de
onenigheid der Duitse vorsten zonder enig succes. Een concordaat was nog niet gesloten, toen de oorlog van 1805 (Austerlitz !) alles weer deed stokken ; de vrede van Pressburg met zijn
nieuwe territoriale wijzigingen maakte de regeling nog moeilijker. Het volgend jaar had plaats de off iOntbinding van
het Duitse Rijk
ciele ontbinding van het duizendjarige Duitse
1806.
Rijk. Het viel in drie stukken : Pruisen, Oostenrijk, waar Frans I I de titel van Rooms keizer verwisselde
met die van keizer van Oostenrijk, en de Rijnbond onder voorzitterschap van Dalberg, en omvattende de landen aan de
rechter-Rijnoever, terwijl de linker bij Frankrijk was ingelijfd.
Napoleon had door de bond midden-Duitsland geheel in zijn
macht ; hij liet het niet tot het sluiten van een concordaat komen,
totdat de gevangenschap van Pius VI I dit geheel onmogelijk
maakte. De bij Frankrijk ingelijfde streken vielen onder het
concordaat van i8oi.
I n zulke toestanden moest de hierarchie wel
in verval raken. Voor de gestorven bisschoppen konden geen nieuwe in de plaats gesteld
worden. I n 1817 leefden er nog slechts zes
Duitse bisschoppen, van wie er vijf boven de . zeventig jaar
waren. De nuntii te Wenen en te Luzern maakten dikwijls
gebruik van hun uitgebreide volmachten, om vicarissen aan te
stellen, maar zij waren in hun keuze der personen niet altijd
gelukkig. De wereldlijke machthebbers bemoeiden zich overal
op de meest brutale wijze met de kerkelijke aangelegenheden,
poogden voor de gestorven bisschoppen vicariaats-raden in de
plaats te stellen, en pastoors te benoemen. Maar het yolk nam
die niet aan. In Tirol leidde het despotisch en anti-godsdienstig
bestuur van de Beierse landvoogd Monteglas in 1809 tot het
Treurige toestand der kerkelijke hierarchic.
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verzet van Andreas Hofer, dat Napoleon eerst na een jaar kon
onderdrukken.
Te midden van deze ellende en onderdrukking
Opleving van het
maakte grote voortgang de reactie tegen de
nationale en gods„verlichting" der achttiende eeuw, die tegedienstige levee.
lijk heidens en on-nationaal geweest was, en
haar grootste vertegenwoordigers gevonden had in Schiller en
Gothe : de Romantiek. De opleving van het nationale bewustzijn
en de geestdriftige bewondering voor het grote verleden van
het Duitse yolk bracht J. v. Gorres, Clemens Brentano, Achim
van Arnim en vele anderen terug tot de godsdienst, die de
Duitse grootheid doortrokken had. Had deze kring zijn middelpunt te Heidelberg, te Miinster werken aan de godsdienstige
herleving Furstenberg en Overberg en prinses Gallitzin; in de
nabijheid van die stad te Dillmen leeft en lijdt de eerbiedwaardige, mystieke Anna Catharina van Emmerich, wier vertrouwen
Clemens Brentano won. I n Beieren werkt Sailer aan de hervorming der priesterschap ; Wenen had sinds 18o8 zijn
H. Clemens Maria Hofbauer, die de Congregatie der Redemptoristen aan deze zijden van de Alpen had bekend gemaakt, en
sinds zijn verdrijving uit Polen tot zijn dood in 1820 te Wenen
onberekenbaar veel goeds bewerkte. De invloed van al deze
mannen op het yolk was zeer groot. Napoleon noemde de „Rheinischer Merkur" van Gorres „de vijfde grote mogendheid".
Aan hen is naast de nationale bevrijding van Duitsland de
krachtige opleving van de godsdienst te danken.
Na de grote bevrijdingsoorlogen hoopten de
Duitse katholieken, dat het Congres van Wenen de Kerk in Duitsland zou herstellen, ook in haar tijdelijk
bezit : de reden van de beroving was door het terugwinnen van
de linker-Rijnoever vervallen ! Consalvi was in die richting
werkzaam, terwij 1 Dalberg aanstuurde op de stichting van een
nationale Duitse Kerk : geen van beiden had succes. Zelfs wat
Dalberg nog had, werd hem ontnomen, zodat de Kerk van
Duitsland na het Congres armer was dan tevoren.
Het eerste der Duitse landen, waar de Kerke-‘
Concordaat met
regeld
werden, was
lijke
aangelegenheden gere
Beieren 1817.
Beieren. In 1815 reeds begonnen de onderhandelingen met Rome, die echter eerst succes hadden, toen
Monteglas in 1817 zijn ontslag gekregen had. Toen kwam een
concordaat tot stand, dat het geregelde bestuur herstelde.
Wener Congres.
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Nog veel groter moeilijkheden leverde op het
herstel der hierarchie in die delen van het
gesaeculariseerde gebied, die gekomen waren
-1827.
onder de protestante vorsten van Wiirtenberg,
Baden, Mecklenburg, Hessen, Nassau e.a. Deze vorsten beraadslaagden sinds 1818 over de toestand van de katholieke
Kerk in hun landen. Zij streefden naar een episcopalistische
Kerk volgens Febroniaanse opvatting, en sterk onder de invloed van het staatsbestuur. Het duurde tot 1826, eer de onderhandelingen geeindigd waren. Toen kon ten minste de hierarchie hersteld worden, maar de regeringsinvloed bij het vergeven
van kerkelijke ambten, de opvoeding van de clerus e.d. was
onbehoorlij k groot.
Grote stukken van de kerkelijke buit waren
Overeenkomst
toegevallen
aan Pruisen, dat reeds in Silezi€
net Pruisen 1821.
en Polen veel katholieke onderdanen had.
Sinds 1805 onderhield het diplomatieke betrekkingen met de
H. Stoel, en in 1815 begon het onderhandelingen over een concordaat. In 1821 werd wel niet een concordaat gesloten, maar
konden toch de bisdommen omschreven worden.
Volgens al die overeenkomsten en enige latere wijzigingen
heeft Duitsland thans nog zes aartsbisdommen : Keulen, Miinchen, Freiburg, Bamberg, Breslau, Paderborn, met 18 suffraganen en een exempt Bisdom : Meissen.
De Kerkelijke
provincie van de
Boven-Rijn. 1821

§ 3. De pausen van Pius V I I—Gregorius XVI.
Uit de gevangenschap van Napoleon bevrijd, en in het bezit
van zijn staten hersteld, werkte Pius VI I nog bijna tien jaar
aan het herstel op wereldlijk en kerkelijk terrein. In het afschaffen van de Franse instellingen in het staatsbestuur ging
Pius met de grootste gematigdheid to werk : het genie van
Napoleon heeft op dit gebied iets tot stand gebracht van blijvende waarde. Zo was menig misbruik in het bestuur van de
pauselijke Staat voorgoed verdwenen. Van de ambtenaren werden alleen zij ontslagen, die zich het meest gecompromitteerd
hadden; zelfs de gesaeculariseerde goederen werden aan de bezitters gelaten.
De kerkelijke restauratie begon Pius, waar het
Herstel van de Sociivernielingswerk begonnen was. Zoals vroeger
telt van Jezus 1814.
vermeld, herstelde hij de Societeit van Jezus
op 7 Augustus 1814. Het herstel wekte grote vreugde, ook bij
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veel vroegere tegenstanders der Jezuieten, wie nu de ogen waren
opengegaan. Pius zelf was opgevoed door tegenstanders der
Societeit, Pacca had onder hen behoord.
I n de kerkelijke Staat werden oak de andere Orden en Congregaties hersteld ; echter liet de paus voor de wederopneming
der religieuzen een streng onderzoek instellen, hoe hun gedrag
tijdens de opheffing geweest was. De Engelse, Schotse, Duitse
colleges werden heropend ; de beroemde Mai als bibliothecaris
naar Rome geroepen.
De laatste levensjaren van de paus werden vergald door het
drijven der Carbonari ; 16 Juli 1823 verbrandde de beroemde
basiliek van St. Paulus buiten de muren ; de 20 Augustus stierf
de dulder-paus een en tachtig jaar oud.
Leo XII (1823-1829) en Pius VIII (1829—
Leo XII 1823-1829 en Pius VIII I 830) bestuurden hun staat met kracht, en
traden op tegen de vrijmetselarij en de pro1829-1830.
paganda der bijbelgenootschappen.
Na een conclave van vijftig dagen werd in
Gregorius XVI
1831 gekozen Bartholomeus Cappellari, die
1831-1846.
de naam aannam van Gregorius XVI (1831
—1846). Hij had zijn hele regering te kampen tegen de revolutie, waarvan de ontwikkeling later zal behandeld worden.
Met kracht en apostolische vrijmoedigheid trad Gregorius
op tegen de zich baanbrekende stromingen van indifferentisme
en godsdienstvrijheid. Hij veroordeelde de leer van de Bonnse
professor Hermes, die de invloed van Kant en Fichte in de
katholieke theologie binnenleidde ; eveneens het traditional isme,
zoals dat te Straatsburg door Bautain geleerd werd, en verschillende stellingen van Lamennais. Evenals zijn voorgangers
Paulus I I I in 1537, Urbanus VI I I in 1639, Benedictus XI V
in 1741 verhief Gregorius met kracht zijn stem tegen de slavernij : de Europese actie tegen dat euvel is in voile gang.
Gregorius, die in de meeste landen aanleiding vond tot
krachtig ingrijpen, stierf in 1846. Zijn opvolger was Giovanni
Maria Mastai Ferretti, die de naam aannam van Pius I X
(1846-1878).
§ 4. De Kerk in Frankr#k.

De jaren van de restauratie en van de Juli-monarchie waren
voor het Franse katholicisme een tijdperk van opbloei. Lodewijk XVI I I en Karel X bevorderden de Kerk, de een uit poli4 62

tick, de ander uit overtuiging ; Louis Philippe, door de vijanden der Kerk verheven, veranderde van taktiek en stond over
het algemeen niet vijandig tegen de Kerk ; de tweede republiek
was de godsdienst niet vijandig, en Napoleon I I I werd eerst na
I 858 anti-kerkelijk. De derde republiek volgde weldra dit voorbeeld, totdat het in 19o5 kwam tot de volledige scheiding van
Kerk en Staat, die dan toch dit voordeel bracht, dat de hisschopsbenoemingen in het vervolg geheel vrij waren.
In de negentiende eeuw zag de Kerk in
Restauratie.
Frankrijk een hele phalanx van grote mannen opstaan, die in navolging van hetgeen Chateaubriand begonnen was, Haar verdedigden en bevorderden, en op ieder
terrein weer tot ere brachten. Zij zagen zich daarbij geplaatst
voor de grote moeilijkheid, om de plaats van de Kerk te bepalen in een samenleving, die door de revolutie in haar grondslagen geschokt was. Met name de vraag, wat te doen met de
vrijheden, die door de revolutie geproclameerd waren, en die
talloze aanhangers vonden in het zo diep-ontkerstende Europa.
Is het wonder, dat we onder de voorvechters van de Kerk in
de eerste tijd er vinden, die te ver afweken naar links, en die
meenden, dat de Kerk die revolutionnaire vrijheden eenvoudig
moest aanvaarden ; anderen, die met de gezindheid van hun
medeburgers eenvoudig geen rekening wilden houden? M.a.w.
er waren er, die in theorie of „in thesi" verdedigden, wat alleen
in de practijk, in de omstandigheden, zoals ze nu eenmaal
waren, „in hypothesi" kon toegelaten worden; maar er waren
er ook, die de feitelijke omstandigheden te weinig in rekening
brachten. Enigen van die grote namen mogen hier een plaats
vinden.
Door de afkomst van zijn familie een FransJ. de Maistre.
man,
ofschoon door geboorte een Sovayaard,
1754-1821.
maar schrijvend in het Frans en in Frankrijk
gelezen, opent Josef de Maistre (1754-1821) de rij. Van 1803
—1817 was hij gezant van de koning van Sardinie te St. Petersburg. Zijn grote werken zijn : Du Pape (1817) , De l'Eglise
gallicane dans ses rapports avec le souverain Pontife (1820,
Soirees de St. Petersbourg (1821). De Maistre laat in zijn
werken een volop-katholiek geluid horen ; hij toont aan, dat
de meest hechte band voor iedere samenleving de godsdienst is,
dat de verkeerde leerstellingen de diepste oorzaak zijn van de
ontwrichting van Kerk en Staat, dat het pausdom de grootste
verdiensten heeft voor de beschaving van Europa, en dat de
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pauselijke macht de grondslag is van samenleving en beschaving.
Nog beleefde De Maistre de verschijning van
De Lamennais.
de eerste werken van de man, die velen toescheen, een steun voor de Kerk te zullen warden, maar die
door zijn gebrek aan onderwerping en zijn vasthouden aan
eigen mening jammerlijk van Haar afviel. Hugues Felicite
Robert de la Mennais werd 1782 geboren te St. Malo in Bretagne. Reeds in zijn jeugd verloor hij zijn geloof, waartoe hij
terugkeerde in 1804 onder de invloed van zijn broer Jean-Marie.
Zij vatten samen het plan op, om hun leven te wijden aan de
bestrijding van het godsdienstig indifferentisme en de verdediging der Kerk. Reeds hadden ze samen enige werken uitgegeven, toen hun financiele positie een scheiding tussen de
broeders noodzakelijk maakte. In 1815 trad Hugues in het
Seminarie van St. Sulpice te Parijs, en werd 9 Maart 1816
priester gewij d. I n 1818 verscheen het werk, dat zijn naam voorgoed beroemd maakte : Essai sur l'indifference en matiere de
religion. Hij doet zich daarin kennen als de eerste grote
priester-schrijver na Bossuet ; de taal dwong tot lezen van de
uiteenzetting, hoe het verstand van de mens, dat door de wijsbegeerte souverein verklaard was, buigen moet voor het Verstand van God, hoe de Kerk het recht heeft, om in het bovennatuurlijke onderwerping te eisen, in de wetenschap te leiden,
in de politiek de zedenwet uit te leggen en toe te passen, in het
maatschappelijk leven haar 'lief de ongehinderd te ontplooien
en scheidsrechter te zijn tussen de klassen. Hij benadrukt vooral de sociale roeping der Kerk.
Met spanning wachtte men het tweede deel, dat eerst in 182o
verscheen : het was een grote teleurstelling. Lamennais verdedigt hierin de dwaling, als zou het overeenstemmend gevoelen der mensen het enige kenteken zijn der waarheid. Hierover ontspon zich een polemiek, die, van beide zijden met
scherpte gevoerd, Lamennais ten zeerste verbitterde : hij hield
aan zijn dwaling, die ten slotte tot scepsis voert, halsstarrig
vast. Zijn vrienden waren reeds bang voor de schrijver.
Spoedig echter was Lamennais die „schoolse kwesties" moe.
Gelijk hij vroeger ook al gedaan had, wierp hij zich met kracht
in de ultra-royalistische beweging en bestreed tegelijkertijd
het Gallicanisme. Hij ging toen door voor een voorvechter van
het geloof volgens de strengste Roomse beginselen ; en, toen
in 1824 Leo XI I hem uiterst vriendelijk te Rome ontving, dacht
men zelfs, dat zijn verheffing tot het kardinalaat aanstaande
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was. De paus echter had hem Wen reeds doorschouwd, en tot
kardinaal Bernetti gezegd, dat de man hem schrik aanjoeg en
reeds het teken van de heresiarch op het voorhoofd droeg. Door
zijn ultra-royalistische propaganda kwam hij in conflict met
de meer gematigde regering, door zijn propaganda tegen het
Gallicanisme kwamen veertien bisschoppen ertoe, de verklaring
van 1682 te hernieuwen. Dat was voor Lamennais aanleiding,
om met de royalisten te breken ; hij sluit zich aan bij de democratische beweging. Het koningschap had zich eenmaal vernederd voor de vijanden der autoriteit, nu moest het katholieke
yolk voor „God en vrijheid" opkomen, zoals de Belgen dat
deden, en vorderden de in de grondwet gewaarborgde vrijheid,
die aan Joden en Protestanten ook feitelijk werd toegestaan,
vrijheid van geweten, van onderwijs, van pers.
Het boek, waarin Lamennais deze koersverandering aankondigde, werd binnen veertien dagen in zesduizend exemplaren verkocht. Van alle kanten kwam men er ook tegen op.
Dit was hem aanleiding, om zich met enige vrienden, o.a.
Gueranger en Gaume, een tijdlang terug te trekken naar een
landgoed, waar hij verschillende geestelijke werkjes schreef,
onder welke zijn „Imitation de Jesus Christ" het meest bekend is.
Na de revolutie van 1830 stichtte Lamennais
„.
L'Avenir"
met Gerbet, Rohrbacher, Lacordaire, bij wie
zich spoedig De Montalembert voegde, het dagblad „L'Avenir",
waarin zij bespraken de grondlijnen van de toekomst-politiek
der katholieken : de katholieken moesten in verbond met de
democratie strijden voor de gerneenschappelijke vrijheid ; voor
de vrijheid der Kerk is de scheiding van Kerk en Staat noodzakelij k. De rubriek „politiek" van het tijdschrift werd verzorgd door Lamennais, die de eis van scheiding van Kerk en
Staat uitwerkte in de volgende vorderingen : alle bezoldiging van de clerus moet ophouden ; 2) deze moet vrij verkeer
met Rome hebben ; 3) iedere invloed van de regering op de bis.
schopsbenoemingen moet ophouden; 4) vrijheid van onderwijs,
pers en vereniging moet worden toegestaan. Verder werd geijverd voor uitbreiding van het kiesrecht. De Belgische, Poolse
en I erse opstanden werden voorgesteld als een opleving van
het christelij k princiep, dat Europa zou hervormen. Naast „ Avenir" werd opgericht een „Agence generale pour la defense de
la liberte religieuse", onder leiding van Lacordaire, welke ten
doel had, om in rechten te vervolgen iedere aanslag tegen die
vrijheid, de clerus enz. Van het begin of aan was zo veel goeds
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verbonden met veel dwaling. Bijzonder dwaalden ze hierin, dat
ze geen onderscheid maakten tussen wat theoretisch goed en
praktisch toelaatbaar is.
Toen Lamennais een werk schreef tegen de declaratie van
1682 en dat tegen de zin der bisschoppen in de seminaries verspreidde, waardoor verwarring ontstond, zonden dertien bisschoppen een aantal stellingen van de schrijver ter censurering
naar Rome op (15 Juli 1832). Maar reeds tevoren had Lacordaire ingezien, dat ze op een verkeerde weg waren, en aan
Lamennais en De Montalembert voorgesteld, dat ze in Rome
een beslissing zonden gaan vragen. Op dit voorstel gingen de
anderen in ; 15 November 1831 schorsten zij „l'Avenir", en
aanvaardden de rein, die De Montalembert later zelf als een
fout erkende. De gereserveerdheid van Rome, die voortkwam
uit de bedoeling, om mannen te sparen, die wel in hun optreden
matiging en wijsheid vergaten, maar die overigens grote verdiensten hadden voor de goede zaak, werd door Lamennais
miskend. Aanvankelijk antwoordde de curie niet op de vraag
der vrienden om een beslissing; dan gaf kardinaal Pacca hun
bedektelijk de raad, om naar Frankrijk terug te keren, „omdat
het onderzoek wel lang zou duren"; Lacordaire begreep de bedoeling, en stelde voor, om of te reizen. Maar Lamennais wilde
de beslissing forceren, en bleef met De Montalembert te Rome,
terwiji Lacordaire naar Parijs ging. Eindelijk, na vier maanden, vertrok ook Lamennais, doch niet, dan nadat hij onomwonden had te kennen gegeven, dat hij de uitgave van „L'Avenir" zou hervatten. Toen moest Rome wel spreken. Lacordaire
en Lamennais waren samen in Munchen, toen zij de encycliek
„Mirari vos" van 15 Augustus 1832 ontvingen, waarin verschillende stellingen van Lamennais over vrijheid van geweten,
scheiding van Kerk en Staat, de rechten van het menselijk verstand, veroordeeld werden. Tegelijk met de encycliek ontving
Lamennais een schrijven van Pacca, waarin deze hem mededeelde, dat de paus bij de afgedwongen veroordeling van zijn
leer hem om zijn verdiensten voor de Kerk gespaard had, door
noch zijn naam noch de titels van zijn werken te noemen.
Op voorstel van Lacordaire ondertekende Lamennais een
onderwerpingsacte, „l'Avenir" werd opgeheven, de „Agence"
ontbonden. Kardinaal Pacca betuigde de tevredenheid van de
paus. Maar niettegenstaande zijn onderwerping ging Lamennais door, met in brieven en anonieme geschriften zijn leer te
verdedigen. Vermaningen uit Rome beantwoordde hij dubbel466

zinnig, totdat hij 5 November 1833 in een schrij ven naar Rome
verklaarde, dat hij in zuiver-politieke en tijdelijke zaken zich
voile vrijheid voorbehield. Dit schrijven maakte hij publiek.
Nog eenmaal onderwierp hij zich op aandringen van de aartsbisschop van Parijs en van zijn broer, maar
Afval
hij verklaarde daarbij, dat hij om wille van
van Lamennais.
de vrede zelfs bereid was, om uitdrukkelijk
te erkennen, wat in de door Rome hem voorgelegde formuul
slechts impliciet besloten was, n.l. „dat de paus God is"! Zijn
breuk met de Kerk, die blijkens deze uitlating innerlijk reeds
een felt was, voltooide hij uiterlijk door zijn „Paroles d'un
Croyant", volgens Guizot „woorden van een gelovige, die zijn
geloof afgezworen heeft". Het boek is een oorlogsverklaring
aan koningschap en pausdom, de vorsten zijn kinderen Satans,
de Kerk de verkochte verraadster van het mensdom ; de revolutie
is heilige plicht ; uit haar zal een nieuw Christendom ontstaan.
Sindsdien kwam Lamennais van de ene dwaling in de andere ; hij stierf, niet-verzoend met de Kerk, 27 Februari 1854.
Hij heeft de Kerk willen dienen volgens zijn, niet volgens haar
inzichten — de onevenwichtige man Teed smadelijk schipbreuk.
Volkomen oprecht was de onderwerping van
Lacordaire.
Lacordaire. Jean Baptiste Henri Dominique
Lacordaire, de hersteller van de Dominicanen-Orde in Frankrijk en de stichter van de apologetische conferenties in de NotreDame, werd in 1802 te Rocey-sur-Ource in Bourgondie geboren. Zijn ernstige studie overtuigde hem in 1822 van de dwaling van de leer van Rousseau, die hij aanhing, en sindsdien
was hij een vurig christen. Hij trad in 1854 te I ssy in het seminarie van St. Sulpice, waar wel zijn wijze van optreden in de
discussie om Lamennais bezorgdheid wekte, maar zijn geleerdheid, zijn ernst, zijn openhartigheid en zuivere bedoeling de
seminarie-overheid gerust stelden. In 1827 werd hij priester, en
kreeg hij het ambt van godsdienstleraar in het college Henri
I V. De teleurstelling, die hij ondervond, door de ongelovigheid
en bedorvenheid van zijn leerlingen, deed hem besluiten, naar
Amerika te gaan.
Toen hij op het punt stond, te vertrekken, kreeg Lacordaire
van Lamennais de uitnodiging om mee te werken aan de emancipatie der Kerk en de redding der maatschappij in „l'Avenir"
en de „Agence". Na de catastrofe met „l'Avenir" werd hij door
de aartsbisschop van Parijs weer met liefde aangenomen. Zelf
nog bezig met zijn innerlijke strijd en twijfelingen, vond hij in
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zijn omgeving niets dan wantrouwen. Maar hij bleef standvastig
in zijn onderwerping, overwon het wantrouwen door de gronddwaling van Lamennais over het vraagstuk van de menselijke
zekerheid scherpzinnig te weerleggen, en smaakte de voldoening
van ook De Montalembert tot onderwerping te brengen.
De conferenties, die Lacordaire in Januari
Apologetische
1834 was begonnen te geven op de Zondagen,
conferenties in de
haddengrote
toeloop : Chateaubriand, Ber
Notre Dame.

-

-

ryer, Victor Hugo verschenen er geregeld.
Ook hiermee ondervond de redenaar moeilijkheden, totdat voor
de vasten van 1835 de kansel van de Notre-Dame aan hem werd
afgestaan. De toeloop was buitengewoon. Lacordaire wist zijn
toehoorders, wier aantal door Ozanam op zesduizend wordt geschat, blijvend te boeien door de macht van zijn welsprekendheid, maar niet minder door zijn nieuwe ordening van de
apologetische stof. Hij schroomt n.l. niet, om in plaats van de
gewone logische volgorde een psychologische te stellen. Aansluitend aan wat er leefde in geest en hart van zijn hoorders,
weet hij hen niet alleen te overtuigen, maar ook te overreden,
om het christelijk geloof aan te nemen en te beleven. Zijn eerste
conferentie grijpt midden in de kwestie : „Over de noodzakelijkheid van een lerarende Kerk". Hij wint het pleit ineens
door zijn verrassend-eenvoudige maar schitterend-bewezen stelling : „L'homme est un etre enseigne". Dat woord moest hard
zijn voor die hoorders, maar aan de ontleding van begrippen en
toestanden is niet te ontkomen — en hij heeft hen voorbereid,
om zich aan het leergezag der Kerk te onderwerpen. Aldus uitgaande van de idee der Kerk, toont hij Naar betekenis voor het
maatschappelijk leven, voor de waardigheid, het geluk, de vrijheid der mensen. Dan spreekt hij over Christus als over de opperste Wetgever der maatschappij, over het Evangelie als over
de grond wet. Zo sluit hij aan bij de mentaliteit der hoorders,
spreekt dan over de goddelijkheid der Kerkleer, over inrichting
en werking der Kerk, over de Persoon van Jezus Christus, over
God, de schepping, de moraal, de sanctie der wetten ; over de
vereniging van God met de mens en van de mens met God in
de Eucharistie.
De conferenties hadden succes : menigeen, ontgoocheld door
de leer van Voltaire en St. Simon, wachtte slechts op het juiste
woord, om in de schoot der Kerk terug te keren. Met twee onderbrekingen duurden de conferenties tien jaar.
In 1836 ging Lacordaire naar Rome, om zijn kennis te ver-

468

diepen. Daar schreef hij zijn „Lettre sur de saint Siege", die
grote beroering wekte onder alien, die in Frankrijk Gallicaans
gezind waren. Daardoor kwam hij op de gedachte, dat God
een groot offer van hem vroeg, n.1. zijn intrede in de Orde der
Predikheren. Hij consulteerde zijn vriend Gueranger (18o5-1875), die toen bezig was met het herstellen van de Benedictijner-Orde in Frankrijk; de paus en de Ordesgeneraal keurden
zijn besluit goed. Tijdens zijn novicaat ontwierp hij het „Vie de
St. Dominique", en 14 Februari 1841 trad hij in het Dominicanenhabijt op in de Notre-Dame met een rede over de godsdienstige roeping van de Franse natie. Weldra keerde hij met
tien novicen naar Rome terug. En terwijl in Frankrijk in de
kamers geageerd werd tegen het monnikenwezen met zulk een
kracht, dat de Montalembert de raad gaf, om nieuwe kloosterstichtingen voorlopig te staken, wekte LacorDominicanerdaire in Bordeaux en Nancy door zijn confeorde hersteld
renties zulk een geestdrift, dat hij 4 Juni 1843
in Frankrijk.
zijn eerste klooster te Nancy kon stichten.
I n 185o benoemde Pius I X Lacordaire tot eerste provinciaal
van de herstelde Franse Dominicanenprovincie, in 186o werd
hij lid van de Academie francaise, 20 November 186i stierf hij.
Lacordaire is geweest een man van grootse uiterlijke werkzaamheid, maar tevens van innig geestelijk leven. Hij heeft gedwaald
in de kwesties van de dag, ook nog herhaaldelijk na de mislukking van „l'Avenir", maar in tegenstelling met Lamennais vond
hij in zijn nederigheid telkens de moed, om van zijn dwalingen
terug te keren, wanneer de loop der omstandigheden die blijkbaar maakte, of zich te onderwerpen aan de kerkelijke uitspraken. Aan de verlevendiging van het katholiek leven in
Frankrijk had hij groot aandeel.
De Montalembert. Op cultureel en politiek terrein was een groot
voorvechter van de Franse katholieken de
derde redacteur van l'Avenir : Charles Forbes de Tryon, graaf
de Montalembert, geboren te Londen i 81 o, gestorven te Parijs
I 87o. Zoon van een geemigreerde graaf en een Engelse moeder,
ontving hij zijn opleiding op verschillende plaatsen, waar zijn
vader gezant was, en deed veelzijdige kennis op in talen, literatuur, kunst, geschiedenis, politiek, wijsbegeerte. Maar bij alle
veelzijdigheid van weten en scherpte van oordeel kwam hij op
wijsgerig gebied nooit tot klaarheid. Dit voerde hem tot dwalingen, maar die onklaarheid werd gedeeltelijk aangevuld
door een diep geloof, dat hem tenslotte zich aan de autoriteit
.
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deed onderwerpen : „Faime la liberte plus que tout au monde
et la religion catholique plus que la liberte meme". In zijn
jongelingsjaren had hij op een reis door I erland kennis gemaakt
met de grote Ierse bevrijder Daniel O'Connell (1775-1847) ;
van het wereldse Parijse leven trok hij zich terug, wijdde zich
aan ernstige studie, en werd op twintigjarige leeftijd mederedacteur van „l'Avenir". Het duurde tot 1834, eer hij zich
van Lamennais losmaakte.
De Montalembert legde zich toe op de studie der middeleeuwse geschiedenis, waarin hij, evenals de Duitse romantieken,
verdieping vond van zijn geloofsovertuiging. De meest rijpe
vruchten van die studie zijn „Vie de Sainte Elisabeth" (1836),
en Cie vijf delen van zijn „Les Moines d'Occident" (1860—
1867), waarin hij aantoont de verdiensten der oude monniken
niet alleen voor het economische en wetenschappelijke, maar
ook voor het publieke en godsdienstige leven en de hele beschaving der Europese volkeren. De middeleeuwse kunst vindt in
hem een strijdvaardig paladijn, die niet schroomt, om zijn landgenoten wegens de verwaarlozing van de monumenten dier
kunst van Vandalisme te beschuldigen, en in wie Viollet-le-Duc
(1814-1879), de restaurateur der grote Gotische bouwwerken,
krachtdadige steun vond.
Als lid van de Pairs-kamer stond De Montalembert rinds
1835 op de bres voor alle katholieke belangen, totdat hij in 1875
wegens zijn oppositie tegen Napoleon I I I niet herkozen werd.
Sinds dat jaar bestreed hij diens politiek in de „Correspondant",
waarvan de artikelen in heel Europa gelezen werden. Hij stierf
tijdens het Vaticaans Concilie als tegenstander van de onfeilbaarheidsverklaring, maar niet dan nadat hij verzekerd had,
dat hij zich aan de uitspraak van het Concilie eenvoudig zou
onderwerpen. Pius I X woonde persoonlijk de rouwdienst bij,
die in S. Maria del Transpontino voor zijn zielerust gehouden
werd.
Een strijdbare figuur ander de Franse kathoLouis Veuillot.
lieken was Louis Veuillot(1813-1883) . U it
onaanzienlijke familie geboren, werkte hij zich-zelf op, en vond
in 1838 op een reis naar Rome, in opdracht van de minister van
onderwijs, zijn geloof weder. Hij kwam in Parijs terug met het
vaste besluit, om zich in het vervolg geheel te geven aan de
zaak van het Katholicisme. In 1843 weigerde hij een post aan
het ministerie, om het redacteurschap te aanvaarden van de toen
nog onbeduidende „Univers". Hij was voorgoed journalist.
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Een eerste succes bereikte hij door zijn inmenging in de
onderwijsstrijd, die toen in voile gang was, en die in 185o door
de wet-Falloux tot een goed einde gebracht werd. De Univers
was intussen geworden tot een groot en invloedrij k orgaan voor
heel Europa. Zijn werken „Les Pelerinages de Suisse", en
„Rome et Loretto" hadden trouwens zijn naam al gevestigd,
eer hij in de journalistiek ging.
Veuillot was een man van scherpe beginselen en niet minder
scherpe blik op de toepassing ervan in het leven. Van de dwalingen, waarmede De Montalembert en zelfs Lacordaire zich
compromitteerden, is bij hem geen spoor te vinden. Maar daarnaast was hij dikwijls heftig in het voorstaan van zijn ideeen,
wat ook bij degenen, die hem het meest nabij stonden, dikwijls
bitterheid wekte, en aanleiding gaf tot conflicten en scherpe
polemieken. Deze liepen soms over vraagstukken, die het beginsel raakten, omdat sommige mannen van uitstekende bedoelingen en grote verdiensten, zoals De Montalembert, zich
in hun streven, om aan de Kerk de Haar toekomende plaats
aan te wijzen in de moderne samenleving, lieten beinvloeden
door de ideeen van het liberalisme, en daarom dan ook herhaaldelijk door Rome moesten worden terechtgezet ; hoe eerbiedwaardig de onderwerping ook is van deze mannen aan de
duidelijke uitspraken van het gezag, meer eerbied verdient de
katholieke zin van Veuillot, die voor de uitspraken de dwalingen als zodanig erkende. Andere keren liepen die polemieken
over vraagstukken van taktiek, zoals in de onderwijsstrijd de
uitstekende Parijse hoogleraar Ozanam met meer gematigheid
wilde te werk gaan dan de journalist Veuillot. Dan is het
meningsverschil begrijpelijk tussen een man, die leeft in intellectuele kringen, en de journalist, die zich verantwoordelijk
voelt voor de zielen van duizenden, en die aan eigen ziel de
verderfelijke invloed van het ongelovige onderwijs ondervonden
had.
Van 186o-1867 werd de „Univers" door het gouvernement
opgeheven. Veuillot besteedde zijn tijd aan het schrijven van
pamfletten en boeken, die grote opgang maakten. „Les Parfums
de Rome", Les Odeurs de Paris", „La vie de Notre-Seigneur
Jesus-Christ" zijn uit deze tijd. Tijdens het Vaticaans Concilie
was hij een der grote verdedigers van de onfeilbaarheids-verklaring. Zijn werk aan de „Univers" werd voortgezet door zijn
broer Eugene tot 1905.
47 1

ntussen werkte Mgr. Dupanloup (I 802—
1878), sinds 1849 bisschop van Orleans, aan
de opvoeding van geestelijken en leken. Zijn
„De l'education", en „De la haute education
intellectuelle" hebben blijvende waarde. Ozanam stichtte in
1833 met enige andere studenten te Parijs de Sint-Vincentiusvereniging ; in 1822 ontstond te Lyon de Vereniging tot voortplanting des geloofs; te Ars stierf in 1859 de heilige pastoor
Jean Baptiste Marie Vianney ; de geestelijke Orden en Congregaties kwamen weer tot bloei. I n 1833 herstelde Prosper Gueranger in de oude priorij van Solesmes het Bededictijnse leven
in Frankrijk. Er is in de Franse Kerk der negentiende eeuw
een veelzijdige bloei geweest, die moed geeft voor de twintigste.
Mgr. Dupanloup,
Ozanam, pastoor
V. Ars.

§ 5. Emancipatie in Engeland.
De toekomst van de Engelse katholieken was, niettegenstaande de edelmoedige zorgen van de Engelse Seminarist op het
vasteland (Douai, Reims, Rome) en van verschillende Orden,
hoe langer hoe slechter geworden, en na de regering van Willem
van Oranje werd hij hopeloos. I n 178o waren er 20.000 katholieken, nog niet een procent van de bevolking. Zij waren uitgesloten van de burgerrechten, cultureel achterlijk, slechts enige
aanzienlijke families (Norfolk) waren trouw gebleven, en
steunden hun geloofsgenoten. Het zag er naar uit, dat na enige
generaties de Kerk geen leden meer in Engeland zou hebben.
Gunstig werkte de nabijheid van de trouwe I eren, die de katholieke gelederen versterkten, vooral na de hongersnood in 1845,
die hen noopte, om in de Engelse fabrieken te gaan werken.
Maar dit veranderde niets aan de toestand der geloofsgenoten,
die maatschappelijk en cultureel paupers bleven ; zonder wetenschap, zonder invloed.
Tijdens de revolutie emigreerden duizenden Franse priesters
naar Engeland, waar ze gastvrij ontvangen werden, en door hun
voorbeeldig leven niet minder dan door hun cultuur diepe indruk maakten, en veel vooroordeel wegnamen. I n die tijd kreeg
de katholieke bevolkingsgroep enige verlichting van haar lot.
I ntussen had ook de Anglicaanse Kerk door de invloed van het
achttiende-eeuwse rationalisme ernstig geleden, en de godsdienstige herleving, die na de revolutie overal geconstateerd
kon worden, deed zich ook in Engeland voor. Men begon zich
weer te bezinnen op het geloof, de inhoud en de grond van het
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geloof. Aan de beroemde Universiteit van Oxford stonden mannen op, die de godsdienstige zin in de Staatskerk wilden verlevendigen. Onder hen muntten uit Keble en de door hem voor
de beweging gewonnen Froude, Newman, Pusey, die onder
leiding van Newman in 1833 begonnen met de uitgave van
kortere en langere tractaten, die de hervorming van de Anglicaanse kerk beoogden. Ze wekten belangstelling voor het wezen
der Kerk van Christus en de betekenis der Sacramenten ; de
tractaten wezen in katholieke richting, en wekten daardoor
uitteraard ook tegenspraak. De uitgave van vertaalde Vaderteksten door Newman en Pusey versterkte de indruk. De invloed
van deze Oxford-beweging was zeer ingrijpend, de studie van
de christelijke traditie bracht in de Anglicaanse kerk een herleving van de godsdienst, een toenadering tot de algemene
Kerk, herstel van de eredienst ( Ritualisme sinds i850), en voor
menig intellectueel was zij de weg, om tot de eenheid terug te
keren.
De voornaamste van die teruggekeerden was John Henry
Newman (i8oi-189o), die in Oxford theologie studeerde, en in
1825 de Anglicaanse priesterwijding ontving. Van zijn roeping
had hij een hoge opvatting, hij verzaakte aan het huwelijk, om
zich geheel in dienst van zijn kerk te stellen, die hij van harte
beminde. Daarentegen was hij beslist anti-papist, tegenstander
van de emancipatie der katholieken. Zijn studie van de kerkelijke oudheid bracht hem langzamerhand tot andere gedachten,
en wanneer hij die openbaar maakt in het 9oste en laatste van
de tractaten, wordt hij genoemd een verrader van de Engelse
Kerk. Hij trekt zich dan uit Oxford terug, om in Littlemore
door gebed en studie tot volledige klaarheid te komen (I 84i ).
Daar schrij ft hij een beroemd essay over de ontwikkeling van
de christelijke leer, „dat hij began als Anglicaan en eindigde
als Katholiek." I n 1845 werd hij door het Doopsel onder voorwaarde opgenomen in de Kerk, in 1847 priester gewij d te Rome.
Hij trad in het Oratorium van Philippus Neri, waarvan hij
een vestiging stichtte te Birmingham. Hem volgden Oakeley
en Faber uit de kring van Oxford en talrijke andere intellectuelen. In 1879 benoemde Leo XIII de eenvoudige priester, die
als theoloog en als prediker uitmuntte, tot . kardinaal.
Wat aan de Engelse Kerk ontbrak, werd door de beweging
van Oxford aangevuld. De Katholieken, tot dan een standvastig maar arm en aanzienlijk volksdeel, kwamen in aanzien:
Een grote steun had men gewonnen aan kardinaal Wiseman
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(1802-1865), een I er van geboorte, die in Rome gestudeerd
had, een geleerde van formaat was, en sympathiseerde met de
Oxford-beweging. Hij stond volkomen begrijpend tegenover
degenen, die naar de Kerk overkwamen, en die, zoals het altijd
gaat, bij de geboren Katholieken nogal eens wantrouwen ontmoetten. Toen in 185o de hierarchie in Engeland hersteld werd,
benoemde Rome deze Kardinaal tot aartsbisschop van Westminster. Ook Engeland kende toen zo iets, als wij beleefden in
de Aprilbeweging, maar het geschrift van de Kardinaal „Appeal on the English people" deed de storm gauw bedaren.
Buiten de Oxford-beweging stond zijn opvolger Kardinaal
Manning (1808-1892) ; Anglicaans geestelijke, trad hij in
1851 over tot de Katholieke Kerk en werd te Rome priester
gewijd. Hij was een vroom man met organisatorisch talent, dat
hij gebruikte om allerlei moderne bewegingen op gang te brengen, een groot vriend van de armen en de arbeiders, voor wie
hij pleitte om hun recht van vereniging en rechtvaardig loon.
Door zijn invloed werd de grote dokwerkers-staking te Londen
in 1889 opgeheven.
De Katholieken begonnen deel te nemen aan het nationaal
leven, van paria's waren ze in de tijd van veertig jaar geworden
tot een volksgroep, waarmee rekening moest worden gehouden,
met eigen scholen, met kloosters en pers. Verblijdend is het
grote aantal Anglicanen, dat jaarlijks de weg naar de Moederkerk vindt.
§ 6. De Kerk in Duitsland.
Nog imordat in 1821 in Pruisen de bisdommen
omschreven werden, had in 1817 plaats het
derde eeuwfeest van Luther. De niet-katholieken hadden wel reden om te juichen ; het grote vernielingswerk scheen zo goed als voltooid, de Kerk ook vernietigd in die
streken van Duitsland, waar zij zich nog drie eeuwen had weten
te handhaven. Het feest werd dan oak gevierd met een mateloze versmading van de Moederkerk. Maar toen bleek ook,
hoe sterk de katholieke geest nog was onder het Duitse yolk.
De herleefde studie van de middeleeuwen bleek ook apologetisch vrucht te dragen : van katholieke zij-de verschenen op de
waarheid berustende voorstellingen van de kerkelijke toestanden in Luthers dagen, en van de ware redenen van Luthers
afval, die niet alleen dit goede werkten, dat zij de protestanten
hun hoogheidswaan ontnamen, maar ook menige katholiek de
3e Eeuwfeest van
Luther.
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ogen opende voor de glans en de heerlijkheid zijner Kerk, voor
de verderfelijke gevolgen der reformatie op wetenschappelijk,
godsdienstig, maatschappelij k, zedelij k en staatkundig gebied.
Na enige jaren waren dan ook de katholieken in staat, om een
eigen tijdschrift op te richten : in 1821 werd „Der Katholik"
gesticht, die honderd jaar Lang zijn werkzaamheid voortzette,
en die in eens op peil kwam door de medewerking van Gores
tussen de jaren 1824-1827.
Had de Kerk ook in Beieren, in Baden en
Strijd tussen Prui- Hessen veel te lijden, het hevigst was de strijd,
sen en de kathomaar ook het schitterendst de overwinning in
lieke streken.
Pruisen met zijn grote aanwinst in Katholiek
gebied.
Pruisen zag zich op het Congres van Wenen grote gebieden
toewijzen in de Rijnstreken en Westfalen, die overwegend
katholiek waren. Dat niet alleen, maar de bewoners voelden
aanvankelijk heel weinig voor die toewijzing aan de autocratische Staat, ze waren politiek te zeer liberaal-democraat, om
zich naar de bevelen van Berlijn te schikken. Het gevolg was,
dat deze nieuwe provincies, evenals Posen, overstroomd werden
met Pruisische ambtenaren, die op het naleven van de bevelen
toezicht moesten houden. Deze ambtenaren waren protestant,
en zo kwamen de katholieke bewoners ertoe, om de genomen
maatregelen te zien als een poging tot ondermijning van hun
kerkelij k leven. In feite was de bedoeling van Berlij n, om het
hoogheidsrecht van de koning ook in kerkelijke zaken te handhaven. Deze had in zijn erflanden eenvoudig verordend, dat
alle protestantse genootschappen zich moesten verenigen in de
ene Evangelische Kerk, en had aan de leden van die Kerk
zelfs de inhoud van hun geloof voorgeschreven. Vervolgens
lag het in de bedoeling van Berlijn, dat ter bevordering van
de eenheid des Rijks de Pruisische ambtenaren huwelij ken
zouden sluiten met meisjes uit de nieuw verworven gebieden.
Maar deze bedoeling werd doorkruist door de Canonieke wetgeving, die voorschrij ft, dat de kinderen uit een gemengd huwelij k katholiek gedoopt en opgevoed moeten worden. Dat noemde
men in Berlijn, waar men van katholieke aard en katholieke
praktijk geen juist idee had, „proselieten-makerij", en de maatregelen, die ertegen genomen werden, beschouwde het gouvernement als een bescherming van de protestante godsdienst. Deze
verkeerde begrippen toonden zich in de strijd om het onderwijs
en om het gemengde huwelijk.
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.. Op onderwijsgebied poogde men iedere inle. op ondervmsvloed van de Kerk te weren, zodat zelfs kwesgebied.
ties over het godsdienstonderwijs niet door
de kerkelijke Overheid, maar door de, meestal protestante,
schoolopziener moesten geregeld worden. Men ging z6ver, dat
zelfs in de opleiding der geestelijken de bisschoppen niet vrij
gelaten werden. I n 182o werd de katholieke theologische farulteit te Munster gesloten, omdat de vicaris-capitulaar Clemens
von Droste-Vischering wegens het gevaar van de dwalingen
van Hermes aan zijn aanstaande priesters het bezoek van de
hogeschool te Bonn verboden had. I n dat geval moest de regering wijken om de standvastigheid van de vicaris, maar de
meeste, sinds 1821 onder de invloed der regering benoemde
bisschoppen, lieten zich dergelijke knevelarij maar al te zeer
welgevallen.
Reeds in 1803 was voor Silezie en Posen,
2de Gemen de
waar men zich er niet tegen dorst verzetten,
huwelijken.
een declaratie uitgevaardigd, waarbij verboden werd, dat voor het sluiten van een huwelijk overeenkomsten werden aangegaan over de godsdienstige opvoeding
der kinderen, en geboden, dat bij meningsverschil tussen de
ouders, alle kinderen in de godsdienst van de vader moesten
worden opgevoed. I n 1825 werd die declaVerzet in Rijnland
ratie
ook van kracht verklaard voor Rijnland
en Westfalen.
en Wesfalen.
Maar daar kwam onmiddellijk verzet van de zij de der pastoors, die weigerden om gemengde huwelij ken zonder de nodige
waarborgen in te zegenen, en aan verloofden de absolutie weigerden. De rechtbank sprak de pastoors vrij, omdat geen wet
hen tot het inzegenen van huwelijken verplichtte.
De regering zocht nu steun bij de bisschoppen, met name bij
de al te diplomatieke aartsbisschop von Spiegel van Keulen,
die zich door Pruisen om de tuin liet leiden. Deze wendde zich
tot de bisschop van Breslau, wiens antwoord aantoont,' hoezeer
in zijn diocees alles tegen de canonieke bepalingen geschiedde.
Omdat von Spiegel begreep, dat zijn clerus zich voor een dergelijke handelwijze niet zou lenen, vroeg en kreeg hij van de
koning permissie, om de zaak in Rome voor te leggen. Op de
vraag van de aartsbisschop en zijn suffraganen, die in 1828
gesteld werd, kwam wegens de pauswisseling het antwoord eerst
25 Maart 1830. Pruisische gezant in Rome, von Bunsen,
had de aanvrage der bisschoppen „ondersteund", en Pius VI I I
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begreep, dat hij tegenover de Pruisische regering moest gaan
tot de uiterste grens der toegevendheid. De goede gezindheid
van de pastoors werd de paus zorgvuldig verborgen gehouden;
wat mogelijk was, omdat alle correspondentie met Rome over
Berlijn ging. Anders ware Pius VI II wel niet zo ver gegaan
met zijn concessies.
I n de breve n.l. „Litteris altero" gaat de paus
Concessies van
uit
van de feitelijke toestand : de regering
Pius VIII.
eist nu eenmaal de opvoeding van de kinderen in de godsdienst van de vader, en verbiedt het vragen van
een belofte bij de huwelijkssluiting. Dan spreekt hij zeer sterk
zijn afkeuring uit over de gemengde huwelijken, maar hij staat
toe, dat de pastoors bij het sluiten ervan hun passieve bij stand
verlenen en de huwelijken registreren, mits zij op generlei wijze
dergelijke ongeoorloofde huwelijken goedkeuren. Verder wordt
verklaard, dat in het vervolg gemengde huwelijken geldig zullen zijn ook zonder de assistentie van de pastoor. Daarenboven
krijgen de bisschoppen in een instructie, die bij de breve gevoegd was, de faculteit, om reeds-ongeldig-gesloten gemengde
huwelijken geldig te maken, en om te dispenseren in sommige
ontbindende huwelijksbeletselen, die het ongeoorloofde gemengde huwelijk ongeldig zouden maken.
Echter ook met deze zo vergaande concessies was de Pruisische regering niet tevreden ; de onverholen afkeuring der gemengde huwelij ken en de duidelijke uitspraak over de verplichting tot katholieke opvoeding der kinderen dwarsboomden haar
plannen nog te veel.
Ze weet met vleierij en bedreiging graaf von Spiegel te bewegen om een geheime overeenkomst met de regering aan te
gaan, waarbij ook diens drie suffraganen, de bisschoppen van
Geheime overeen- Munster, Paderborn en Trier, zich aansloten.
Deze bisschoppen zullen niet de tekst van de
komst tussen
Regering en Mgr. breve, maar alleen haar inhoud bekend maken,
Spiegel.
en dan nog wel verdraaid naar de bedoelingen
der regering. 4 Augustus 1834 kregen de pastoors een herderlijke brief van hun bisschoppen, waarin de breve zó wordt weergegeven, dat o.a. ) de gemengde huwelijken alleen dan geldig
zijn, wanneer ze voor de pastoor of de evangelische Pfarrer gesloten warden, dus niet, wanneer ze gesloten worden voor de
ambtenaar van de Burgerlijke stand ; 2) ook vroeger zulke
huwelijken reeds geldig waren ; 3) van waarbQrgen over de opvoeding der kinderen geen sprake meer zal zijn ; 4) de passieve
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assistentie van de pastoor bij gemengde huwelij ken uitzondering zal zijn, en het huwelijk met kerkelijke plechtigheden
regel.
Begrijpelijkerwijze maakten verschillende pastoors moeilij kheid tegen de uitvoering van de aldus verklaarde breve ; te meer,
daar door de bemoding van de Beierse pers geheime stukken
openbaar gemaakt werden, die het bedrog deden vermoeden.
De paus, slecht ingelicht, en door Brunsen om de tuin geleid,
kon niet ingrijpen.
Als opvolger van Spiegel, die in 1835 stierf,
wilde Berlijn een man, die het voile vertrouwen van de clerus zou genieten, en meteen
zich zou binden in zake de gemengde huwelijken. De eerste eigenschap bezat in hoge mate Clemens August
von Droste-Vischering, wij-bisschop van zijn broer, de bisschop
van Munster. Wat het tweede betreft gaf hij te Berlijn de verzekering, dat hij de overeenkomst, die, zoals Bunsen hem verzekerde, gemaakt was in overeenstemming met de pauselijke
breve, zou handhaven. Uit zijn gedrag bleek terstond, dat hij
die verzekering van Bunsen niet vertrouwde, en de waarheid
ervan zelfstandig wilde onderzoeken.
Nadat de bisschop 29 Mei 1836 bezit genomen had van zijn
zetel, vroeg men hem terstond, dat ook hij een brief zou voegen
bij de geruststellende verklaring, die zijn drie suffraganen aan
de paus zonden. Hij weigerde onder voorwendsel, dat hij zich
eerst op de hoogte wilde stellen van de toestand in zijn diocees.
De brieven der suffraganen werden inderdaad 15 Januari 1837
verzonden. Maar reeds 1 o November 1836 had Jos. von Hammer, bisschop van Trier, die zijn einde voelde naderen, kans
gezien, om de paus in een schrijven in te lichten over het bedrog
van Bunsen en Spiegel. Bunsen, naar aanleiding daarvan in
Rome ondervraagd, antwoordde brutaal, dat dit aan de zaak
niets veranderde.

Clemens-August
v. Droste-Vischering.

Weldra had ook aartsbisschop Von DrosteVischering de tekst van de breve in zijn archief gevonden, en het bedrog was duidelijk.
Hij gaf aan zijn pastoors raad in overeenstemming daarmee, en de goede praktijk won
veld met de dag. Vermaningen noch bedreigingen brachten
hem van de goede weg af. De Europese pers begon zich met
het geval te bemoeien ; de positie van de regering werd uiterst
Hij ontdekt het
bedrog v. Bunsen
en Spiegel.
Zijn standvastigheid.
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pijnlijk, en Frederik Willem III besloot, zijn toevlucht te
nemen tot geweld.
V. Droste Vischering voelde het gevaar aankomen, en nam
zijn voorzorgsmaatregelen, door zijn kapittel, zijn suffraganen
en zijn geestelijkheid op de hoogte te stellen van de toestand.
Terwiji het kapittel zich uiterst koel hield, ontving de bisschop
van zijn clerus talrijke sympathie-betuigingen.
In de avond van 20 November 1837 kwamen
Gevangenneming.
drie hoofdambtenaren de aartsbisschop aanzeggen, dat „krachtens de machtsvolkomenheid, die de landsheer toekomt", aan hem de uitoefening van zijn aartsbisschoppelijk ambt verboden werd. Hem werd aangezegd, dat hij zich
reisvaardig moest maken, om naar de vesting Minden gebracht
te worden ; desnoods zou men geweld gebruiken. „God zij gedankt", zei hij, „men gebruikt geweld. De vos komt uit zijn
hol". Toen de wegvoering van de aartsbisschop de volgende
morgen in Keulen bekend werd, was de verontwaardiging algemeen. Er werd toen aangeplakt een „publicandum", gedateerd van 15 November 1837, waarin de aartsbisschop wordt
beschuldigd, dat hij zijn bestuur op zulk een wijze had gevoerd,
die geheel onverenigbaar is met de fundamentele wetten der
monarchie .. , dat hij zich willekeurig niet stoorde aan de landswetten, de koninklijke autoriteit verachtte en niet geschroomd
had, om zelfs stappen te doen tot opwinding der gemoederen.
Aan het lDomkapittel werd opgedragen, om de nodige maatregelen voor de geregelde loop van zaken te treffen, en daarover met de H. Stoel, die van de loop der gebeurtenissen volkomen op de hoogte heette te zijn, te onderhandelen. Het stuk
vermeerderde nog de beroering.
Had de regering gelogen met haar verklaring, dat Rome op
de hoogte gehouden was, — toch had ze waarheid gesproken.
Want V. Droste-Vischering had kans gezien, om door bemiddeling van de Beierse koerier een niet-gecontroleerde briefwisseling met de H. Stoel te onderhouden. Toen dan ook de Pruisische zaakgelastigde in Rome zijn voorstelling van de feiten
gaf, was men daar niet alleen van het verloop der zaken op de
hoogte, maar had men ook reeds door een speciale ijlbode uit
Munchen bericht van de gevangenneming ontProtest van
vangen. I o December 1837 protesteerde GreGregorius XVI.
gorius XVI in een allocutie tegen het geweld,
de aartsbisschop aangedaan, terwijl hij de leugens en kuiperijen
der Pruisische regering aan de kaak stelde. In Europa en
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Amerika werd de allocutie met spanning gelezen, in Duitsland
werd zij in vertaling bij duizenden verspreid. Berlijn was in
grote verlegenheid : men vreesde een repetitie van de Belgische
opstand, en de kroonprins, die met een refs door de opgewonden
gewesten onze Willem II wilde navolgen, werd door de militaire commandant van Westfalen daarvan afgehouden. De
openbare mening in Europa was tegen Pruisen, de katholieke
Kerk steeg in aanzien ; opzienbarende bekeringen hadden plaats.
Zelfs leefden in Frankrijk de oude Rijn-gedachten weer op, en
kwam de Europese vrede in gevaar.
Te midden van deze ontroering verscheen in
Op
roepV. Gorres.
1838 te Regensburg de „Athanasius" van
Gorres. Hij komt tot de conclusie : „Duch gij, mannen van
Westfalen en het Rijnland, houdt u eng en vast aaneengesloten,
want gij hebt alien hetzelfde doel, hetgeen is : de algehele en
volledige toepassing van de plechtig gewaarborgde godsdienstvrijheid en de u toegezegde gelijkheid van belijdenis, beide in
haar voile omvang, zonder arglist of achterhoudendheid. Het
zal u en uwe bestuurders tot gewin zijn, zo gij met ijver en
standvastigheid daarop aanhoudt." In dezelfde tijd beginnen
te Miinchen te verschijnen de „Historisch-politische Blatter",
het orgaan van Gorres en zijn noon Guido.
Nog in 1838 namen de de bisschoppen van Munster en Paderborn (Trier was nog niet bezet) hun instemming met het gebeurde van 1834 terug. Het kapittel van Keulen daarentegen
toonde zich een willig werktuig der regering : zij kozen, alsof
de zetel vacant was, een vicaris-capitulaar, wat hun een strenge
berisping van Rome bezorgde.
I ntussen was ook in het Oosten dezelfde strijd ontbrand.
Onder leiding van de aartsbisschop van Posen,
Gevangenneming
Von Dunin, werd ook daar sinds Januari
van aartsbisschop 183o
gehandeld vol ens de pauselijke voorvan Posen.
schriften. Het geweld van de regering tegen
de aartsbisschop baatte even weinig als in het Westen.
Er kwam eerst verandering, toen Frederik
Vrede hersteld door
Willem
I V in 184o de regering aanvaardde.
Frederik Willem IV
1840.
Terstond herstelde deze de aartsbisschop van
Posen op zijn zetel, terwijl hij hem in zake
de gemengde huwelijken volkomen vrij liet. Moeilijker was de
regeling in Keulen : de koning wilde niet door het herstel van
Von Droste-Vischering het tot dan toe beschermde kapittel in
de steek laten. De afdanking van de aartsbisschop was een
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voorwaarde tot de vrede. Ook tot dit offer was de edelmoedige
man bereid, mits de koning van zijn kant de grievende beschuldigingen van het „publicandum" van 1837 terugnam. I nderdaad werd dat stuk teruggetrokken. De paus besliste, dat wel
Van Droste-Vischering aartsbisschop zou blijven, maar dat hij
het bestuur zou voeren door een coadjutor met recht van opvolging, Joh. van Geissel, die tot dan bisschop van Spiers geweest was.
De aartsbisschop leefde sindsdien te Miinster, en hij beleefde
nog, dat 4 September 1842 Frederik Willem I V in eigen persoon de eerste steen kwam leggen voor de restauratie en afbouw
van de Keulse Dom, welke plechtigheid door het taktvolle optreden van Von Geissel een volkomen katholiek karakter droeg.
De aartsbisschop stierf 19 October 1845.
Onder de leiding van haar, nu weer echtkerkelijke, bisschoppen, kon de Duitse kerk
haar krachten herstellen, en een vooraanstaande plaats gaan innemen in het volksleven. De revolutie
van 1848 had voor de Kerk geen grote nadelige gevolgen, versterkte eerder de achting voor Haar door het wijze optreden
der bisschoppen ; en zo kon zij zich voorbereiden op de nieuwe
geweldige strijd, die zij te voeren zou hebben na het tot-standkomen van de Duitse eenheid : de Kulturkampf.
Opbloei van het
kerkelijk leven.

Die grote strijd om de vrije ontwikkeling van
het Duitse Katholicisme werd voorbereid in
de dagen, toen er sinds 1848 druk gesproken
werd over de Duitse eenheid, en met name
over de vraag, of deze moest worden tot stand gebracht onder
de leiding van Oostenrijk of die van Pruisen. De katholieken
waren over het algemeen voor de groot-Duitse oplossing. Als
grote woordvoerder van de katholieken trad toen op Wilhelm
Emmanuel von Ketteler, eerst pastoor te Hopsten, sinds 185o
bisschop van Mainz. De strijd tussen groot-Duitsen en kleinDuitsen werd met een sterke inslag van anti-clericalisme niet
het minst gestreden op historisch terrein, waar Sybel en von
Treitschke poogden aan te tonen de verderfelijke invloed van
het Katholicisme op de geschiedenis van Duitsland. Met succes
trad in de „Historisch-politische Blatter" tegen hen op de,
eerst in 1873 katholiek geworden, Hannoveraan Onno Klopp.
Ook de geschiedenis van het kerkelijk recht werd ijverig be-

Voorspel van de
Kulturkampf.
Von Ketteler.
Onno Klopp.
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studeerd met anti-clericale bedoelingen. I n.
187o werd tegenover de wassende anti-kerkelijke
vloed de Centrumspartij gesticht. Een
Reichensberger,
Gebr.
Windthorst.
dergelij ke partij, reeds in de vij ftiger j aren
als confessionele partij tot stand gekomen, was te gronde gegaan. Nu werd de basis breder genomen, en werd in 1871 door
67 katholieke leden van de Rijksdag het centrum niet als een
confessionele, maar als een politieke partij gesticht, waarvan
ook niet-katholieken lid konden worden, maar die de politieke
vraagstukken van Katholiek standpunt uit beschouwde en de
katholieke belangen verdedigde. Eerst later zou dit aanleiding
geven tot moeilij kheden. I n die nieuwe partij trad naast de
gebroeders Reichensperger weldra op de voorgrond de vroegere
minister van Hannover, Ludwig Windthorst. Orgaan van de
partij was de „Germania", waarvan kapelaan Majunke de
hoofdredacteur werd.
De vijandelijkheden op wetgevend gebied
Bismarck.
werden door Bismarck geopend in 1871 met
Maulkorbgesetz 187 r.
Meiwetten 1873 en
het „Maulkorbgesetz", dat met straf bedreig1874.
de alle geestelijken, die een staatszaak op de
kansel zouden brengen. Het werd gevolgd door de Schoolwet,
de Jezuletenwet, en de Meiwetten van 1873 en 1874. Deze laatste
wetten stelden bepalingen vast voor de benoembaarheid van
geestelijken, en beperkten de macht van de bisschoppen over
hen. In 1875 werden alle staatstoelagen voor kerkelijke doeleinden ingetrokken, en alle kloosterlingen, die zich niet aan
ziekendienst wijdden, verdreven.
I ntussen was men reeds met geweld tegen bisBisschoppen
schoppen
en geestelijken opgetreden ; aartsin gevangenis.
bisschop Ledochowski van Posen was rinds
3 Februari 1874 in de gevangenis, waar hij bleef tot zijn verbanning in 1876. I n Maart 1874 trof hetzelfde lot de bisschoppen Eberhard van Trier, en Melchers van Keulen. De bisschop
van Paderborn hadden zijn diocesanen door betaling der ontzaglijke boeten voorlopig uit de gevangenis gehouden, maar
Konrad Martin verzocht hun, dit niet meer te doen, en ging in
Augustus de gevangenis in.
De houding van geestelijkheid en yolk was
Houding V. gees. ig en toonde, hoezeer het katholiek
voorbeel.d
telijkheid en yolk.
bewustzijn sinds het begin der eeuw was vooruitgegaan. Het yolk zorgde voor het onderhoud der trouwe
geestelijken, en de bisschoppen verkozen de ballingschap boven
De Centrumspartij,
christelijk-conservestief.
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de erkenning der onrechtvaardige wetten. De aartsbisschop Melchers van Keulen bestuurde, na zijn bevrijding uit de gevangenis, zijn diocees vanuit het Franciscanenklooster te Maastricht.
Verandering kwam bij het begin van het pon„B ismarck near
tificaat van Leo XIII (1878-1903), die toeCanossa."
nadering zocht tot Duitsland. Men was in
Duitsland de strijd tegen de katholieken, die noch in de Rijksdag noch in het dagelijks leven kamp gaven, moe; te meer, omdat zelfs de hofpredikant Kogel moest erkennen : „Mit dem
ganzen Kulturkampf hat man Rom befehden wollen and Wittenberg geschlagen" ; en Bismarck had het centrum meer en
meer nodig voor zijn politiek. Vanaf 188o werden herhaaldelijk verzachtingen aangebracht in de vervolgingswetten, zodat
in 1883 weer nieuwe bisschoppen konden benoemd worden. De
aartsbisschoppen Ledochowski en Melchers deden om wille van
de vrede geheel vrijwillig of stand van hun zetels, en leefden als
kardinalen in Rome. Na 1883 werd de ene wet na de andere
afgeschaft, maar het duurde tot 1917, eer met de Jezuletenwet
het laatste spoor van de Kulturkampf verdween.
§ 7. De Pausen en de Italiaanse Eenkeid.
Het congres van Wenen had, in aansluiting
aan de eeuwenoude trek der Duitsers naar
Italie, de Oostenrijkse invloed op dat schiereiland overwegend gemaakt : Lombardije en
Venetie, met als Zuid-grens de Po, kwamen
aan Oostenrijk ; de hertogdommen Parma, Modena, Toskane
kwamen onder Habsburgse heersers ; het koninkrijk der beide
Sicilien zag de Bourbons terugkeren, die meer Oostenrijkse
dan Franse invloed deden verwachten. De Paus kreeg zijn Staten grotendeels terug : Rome met omgeving, Umbrie, de Marken
en de lagaties Ferrara, Bologna, Romagna. Echter kreeg Oostenrijk het recht, om bezetting te leggen in Ferrara en Comacchio. Daarentegen werd in het NoordI(oninkrijk Sardinzi
Westen
het koninkrijk Sardinie vergroot : het
vergroot : streving
kreeg
de
republiek Genua, en bestond nu uit
near eenkeidsstaat.
Piemont met Savoye en Nizza en het eiland
Sardinie ; hoofdstad was Turijn. Dit Rijk zal de leiding nemen
bij de streving, die na een halve eeuw met succes bekroond
wordt, om Oostenrijk uit Italie te verdrijven, en om van heel
I talie te maken een eenheidsstaat.
Invloed
v. Oostenrijk overheersend in
Italie na WenerCongres.
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De nationale geest, die in de middeleeuwen
bevrediging gevonden had in de geestelijke
suprematie van Italie, begon het pauselijk
Rijk in midden-I talie als een beletsel to beschouwen, toen sinds
de vijftiende eeuw de godsdienst zij n invloed op een deel der
gemoederen verloor. Deze streving won kracht, en werd eerst
bedenkelijk door de heerschappij van de
Nationale geest
versterkt door
Franse revolutie en van Napoleon. Daardoor
Franse overwerden opgewekt de nooit vergeten herinneheersing.
ringen aan de grootheid van het antieke Rome,
terwij 1 tegelij kertij d het godsdienstig zedelij k leven ondermij nd
werd. De I talianen hebben zich van de Europese volkeren het
beste geschikt in de Franse overheersing, aan de bevrij dingsoorlogen namen zij Been werkzaam aandeel. Na die oorlogen
wordt nu hun land opnieuw verdeeld, maar de nationale geest,
zo krachtig opgewekt, verzet zich tegen de overheersing. Hij
wordt aangekweekt in de geheime genootschappen, verspreid in
de literatuur, totdat de vreemdeling verdreven, de nationale
eenheid hersteld is. Toch moet geconstateerd worden, dat de
feitelijke oplossing van de I taliaanse kwestie niet geweest is
volgens de wil van de meerderheid van het I taliaanse yolk,
zoals zal blij ken.
Onder de geheime genootschappen in Italie
Geheime Genootschappen. — Maz- neemt de eerste plaats in de Carbonaria, die
in 1821 door Pius VI I veroordeeld werd, en
zini.
haar leden bij honderdduizenden telde. Zij
toonde wel overeenkomst met de vrijmetselarij en streefde naar
de republikeinse eenheid van I talie. Haar leden vond ze onder
de hoge ambtenaren, onder de geestelijkheid, in het leger, maar
ook in de bestaande roverbenden. Haar werkzaamheid richtte
zij voornamelijk tegen de Paus, omdat zij in hem, veel meer dan
in de andere souvereinen, de grote tegenstander zag. I n 1832
stichtte Mazzini, een advocaat uit Genua, de partij van JongI talie, welke openlijk wilde strijden voor de, liefst republi
keinse, eenheid van I talie door propaganda en desnoods ook
door geweld.
Met de geheime genootschappen werkte de
Nationaal-literatuur. — Silvio
literatuur tot verlevendiging van het natioPellico, Manzoni,
nale bewustzijn : met of zonder bedoeling werRosmini.
den als de grote beletselen voor de nationale
eenheid en vrijheid voorgesteld de Oostenrijkse heerschappij in
het Noorden en de pauselijke macht in het midden van Italie.
Kerkelijke staat als
beletsel beschouwd.
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In 1832 verscheen voor het eerst „Le mie Prigioni" van Silvio
Pellico, die in 1821 wegens medeplichtigheid aan een carbonarische samenzwering te Milaan tot gevangenschap was veroordeeld. Het boek bevat geen enkele aanklacht tegen Oostenrijk, maar het onderwerp sprak voor zich zelf. De katholieke
dichter Allessandro Manzoni werkte in zijn „Promessi sposi"
in gelijke richting. Ook dit boek is zonder uitgesproken politieke strekking, maar gegrepen uit de ziel van het I taliaanse
yolk, verhoogde het nationaliteitsgevoel, zoals de romantiek
dat overal deed. Eerst in 1848 liet Rosmini verschijnen zijn
„Vijf wonden van de Kerk". Rosmini (1797-1855) was enige
tijd geweest de politieke raadgever van Pius I X, die hij in
1848 naar Gaeta vergezelde ; hij was bekend door wij sgerige en
godgeleerde werken, die echter niet vrij zijn van dwalingen.
In het genoemde werk staat hij voor een I taliaanse Statenbond
in de geest van de Duitse van 1866, waarin de Paus de eerste
plaats zou innemen. Het werk kwam in 1849 op de Index, en.
Rosmini's positie aan het hof te Rome was onmogelijk geworden. Een dergelijke oplossing stond Gioberti voor, die enige
tijd minister in Sardinie was.
Zo is het vanaf het Congres van Wenen roerig
Alg. belangstelling voor de Itali-- geweest in Italie. In heel Europ a werd belangstelling gewekt voor de kwestie, niet het
aanse kwestie.
minst door de talrijke gedwongen of vrij willige ballingen, die in Londen en Parijs vrij spel hadden. Hand
aan hand met die propaganda ging een lastercampagne tegen de
I taliaanse regeringen. I n 1856 merkte graaf Reyneval op : dat
niemand er notitie van neemt, wanneer in Frankrijk een reiswagen overvallen wordt, maar wanneer dat geschiedt op een
eenzame landweg in. de Kerkelijke Staat, dan paradeert het
nieuws onmiddellijk, en nog wel in opvallende druk in alle
dagbladen.
I nderdaad zagen we vroeger reeds, hoe de
Pauselijk bestuur
pausen in het tijdvak der restauratie niet
in het tijdvak der
zonder
meer de toestand hersteld hebben van
Restauratie.
voor de revolutie, maar het goede en nuttige
uit de Franse tijd behouden en vermeerderd hebben. Natuurlijk
waren er misstanden, maar uit de feiten zal blijken, dat het
yolk het pauselijk bestuur volstrekt niet moe was.
Onder welke omstandigheden is de pauselijke staat bij het
ene I talie gevoegd ?
Reeds voor 1848 hadden de pausen voortdurend te kampen
4 85

tegen revoluties in het binnenland en tegen de inmenging der
Franse en Oostenrijkse regeringen. Het ergste was het in 1830;
de weerklank van de Juli-revolutie in Parijs werd versterkt door
de opstanden in Belgie en Polen ; de omstandigheid, dat te
Rome een interregnum was, in Napels en Sardinie een troonswisseling, gaf de revolutionairen moed. Twee dagen na de
keuze van Gregorius XVI, op 4 Februari 1831, brak de opstand
uit te Bologna en verspreidde zich over de Romagna en de
Marken : Rome zelf werd bedreigd, maar daar vond de opstand
geen bijval. Te Bologna werd de onafhankelijkheid geproclameerd. De opstandelingen hadden gerekend op de steun der
Franse Juli-monarchie, maar Louis Philippe stelde zich op het
standpunt der non-interventie, en de Oostenrijkse troepen, door
de paus te hulp geroepen, herstelden de rust. De hoof den van
het oproer ontsnapten, en werkten in het vervolg onder leiding
van Mazzini te Parijs, Londen en Malta aan de verwezenlij king
van hun ideaal.
Frankrijk nam van toen af aan tot taktiek,
Di plomatenom
door het aandringen op hervormingen in
congres.
de Kerkei ijke Staat, de Franse invloed tegenover de Oostenrijkse te stellen, en Franse sympathieen te
wekken. Het was aan de Franse invloed te wijten, dat in 1831
een diplomatencongres gehouden werd, om over de in te voeren
hervormingen te beraadslagen. Aan het Congres namen behalve Frankrijk, dat Engeland meebracht, deel Oostenrijk, dat
Pruisen en Rusland erin betrok, en Piemont. Het congres was
een belediging voor de paus, en een stilzwijgende goedkeuring
van de revolutie. 21 Mei 1831 leverde dit congres aan de paus
een memorandum in, waarschijnlijk door Bunsen geredigeerd.
De paus zegde overweging ervan toe, maar legde er de nadruk
op, dat hij niet zou overgaan tot maatregelen, die hem werden
opgelegd, maar dat hij in voile vrijheid wenste te handelen.
Toch werden, zoals de eis luidde, aan het hoofd der legaties
leken gesteld, een ruime amnestie werd afgekondigd.
Gregorius XVI bleef zich tegen liberale conPius IX, paus.
cessies verzetten, en wist ondergrote moeilijkheden de rust te handhaven. Echter won de revolutiepartij aan
kracht, en bij zijn dood stond een nieuwe opstand te wachten.
Na een conclave van slechts twee dagen werd 16 Juni 1846
Pius I X gekozen. Had zijn voorganger met zijn consequente
strengheid de revolutiegeest niet kunnen onderdrukken, Pius
I X probeerde het met zachtheid, maar slaagde evenmin.
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In 1848 brak de opstand uit, gelijk in heel
Europa. 14 Maart 1848 gaf Pius I X, door de
omstandigheden gedwongen, een constitutie : met voile voorbehoud van zijn kerkelij ke machtsvolkomenheid stelde de Paus
voor het wereldlijk bestuur twee kamers in met beslissende
stem, waarvan de tweede door het yolk gekozen zou worden.
Maar ook zó kon hij de revolutie niet bedwingen. Zelfs was hij
niet in staat, om de Jezuleten in Rome te beschermen, en gaf
hij hun de raad, om de stad te verlaten. I ntussen waren uitgebroken de opstand in Lombardije en de oorlog tussen Sardinie
en Oostenrijk. Men eiste van de paus, dat ook hij nu aan Oostenrijk de oorlog zou verklaren, en zich zou stellen aan het hoofd
der nationale beweging. Dit weigerde de paus, als Vader der
Christenheid, in zijn allocutie van 29 April ; wel poogde hij,
doch tevergeefs, om Oostenrijk te bewegen tot vrijwillige afstand der I taliaanse provincies; door zijn tegenstanders werd
de paus nu beschouwd als ontrouw aan het vaderland.
I n September benoemde hij Pellegrino Rossi tot minister,
om met krachtige hand de revolutie te onderdrukken. Maar,
toen deze I 5 November met een zorgvuldig voorbereide rede de
kamerzitting wilde openen, werd hij bij het paleis der Cancellaria met gehuil en gesis ontvangen, en viel onder de dolk van
een sluipmoordenaar, die toen door de heersende partij en haar
pers als een tweede Brutus vereerd werd.
De volgende dag werd de paus in het Quirinaal formeel
belegerd. De prelaat Palma, die zich aan een venster vertoonde,
werd doodgeschoten. Toen de paus de eisen der revolutionairen
afwees, bereikte de woede haar toppunt. De paus werd beschermd door een klein en onvoldoend aantal Zwitsers ; hij gaf
's avonds onder protest aan een deel der eisen toe : de radicale
volksvereniging onder Sterbini nam de teugels van het bewind
in handen, de Zwitsers werden ontwapend, de paus was een
gevangene. De bisschop van Valence stuurde aan Pius I X de
pyxis, waarin Pius VI eens het H. Sacrament gedragen had,
met de woorden, dat het geschenk wel waarde zou hebben voor
de erfgenaam van de deugden en van het lijden van de grote
dulder.
Pius I X besloot tot de vlucht : tussen de
Vlucht naar Gagta.
Franse en de Beierse gezant werden nauwkeurige afspraken daarover gemaakt. In de nacht van 2 3-2 4
November verliet Pius in het gewaad van een gewoon priester
het Quirinaal in het rijtuig van de Beierse gezant Spaur ; in
opstand in 1848.
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het rijtuig namen mede plaats de echtgenote van Spaur, diens
zoontje en zijn leermeester. Voorspoedig bereikten zij de grenzen van het Napelse, waar de paus te Gaeta een toevluchtsoord
vond. Van alle zijden ontving Pius daar betuigingen van aanhankelijkheid en liefde. De kardinalen waren voor het grootste deel de paus voorafgegaan of gevolgd.
Rome kwam met de dag meer onder de inTriumviri
vloed
der radicale republikeinen, tot 29 Maart
te Rome.
1849 Mazzini met twee collega's als triumviri
de leiding kregen. Het „souvereine yolk" werd door de factie
geterroriseerd en gebrandschat, de kerken werden geplunderd,
de geestelijken vervolgd en vermoord. Aan de wereld werd
verkondigd, dat de vaders van de Romeinse republiek voor
geen buitenlandse interventie zouden wijken, en liever zouden
bedolven worden onder Rome's puinen ; maar toen na een half
jarig bestaan de Franse troepen onder Oudinot op 2 Juli 1849
aan de republiek een einde maakten, hadden Mazzini en de
zijnen zich met hun schatten te Londen in veiligheid gesteld.
Voordat de oorlog tussen Sardinie en OostenB eroe p op uh1p
rijk
in Maart 1849 opnieuw uitbarstte, had
d. mogendheden.
Pius I X in Februari een beroep gedaan op de
hulp van Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Napels. Sardinie werd
door de paus buiten deze aangelegenheid gehouden, omdat de
Congres te Gaeta. houding van die mogendheid zeer dubbelwas. In Maart werd te Gaeta een
congres gehouden, en de onderlinge naijver der betrokken
machten was oorzaak, dat er spoed gemaakt werd. De Oostenrijkers bezetten Bologna, de Fransen namen Rome, en 12 April
1850 keerde Pius I X in zijn stad terug, door
Pius keert terug.
de bevolking met geestdrift ontvangen. De
paus was echter niet te bewegen, om de constitutionele regeringsvorm te herstellen. De Franse bezetting in Rome en de Oostenrijkse in de legaties konden echter nog niet gemist worden. Het
is daaraan, dat zich in de eerste jaren voornamelijk aansluiten
de klachten der revolutionairen over de drukkende priesterheerschappij.
Na de revoluties van 1848 was Sardinie de
Camillo Cavour.
enige staat in Italie, die nog constitutioneel
geregeerd werd. In 185o werd daar lid van het ministerie Camillo Cavour, die weldra een leidende positie had : - hij streefde
met bewustheid en volharding naar de I taliaanse eenheid en
onafhankelijkheid onder leiding van Sardinie. Toen deze
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mogendheid in 1855 deelnam aan de Krim-oorlog, had Cavour
voorgoed de sympathie van Engeland en Frankrijk gewonnen,
en had Italie zijn intrede gedaan in het „Europees concert".
Bij de vredesonderhandelingen te Parijs bracht Cavour ook de
„I taliaanse kwestie" ter sprake.
Terwijl nu Cavour in het binnenland een
Sardinie, haard
anti-kerkelijke politiek voerde, de concordaten
der revolutie.
opzegde, het onderwijs ontkerstende, kloosters
ophief, verleende hij in Sardinie een toevluchtsoord aan demagogen uit de andere I taliaanse Staten, waardoor het koninkrijk
de haard werd van de revolutionaire beweging. Ook in de
Kerkelijke Staat bleef de revolutionaire woeling aanhouden ;
maar de reis, die Pius I X in 1857 door de Romagna maakte,
waar hij met geestdrift ontvangen werd, bewees wel, dat de
revolutie geen volksbeweging was.
In 1858 had Cavour met Napoleon III, die
Samenkomst te
door de bommen van Orsini aan zijn „verPlombiere.
plichtingen" ten opzichte van I talie herinnerd
was, een samenkomst te Plombiere, waar besloten werd tot de
oorlog tegen Oostenrijk. Napoleon zou Savoye en Nizza en
voor zijn neef de hand van een Savoyse prinses krij gen. Pius
I X poogde de neutraliteit van zijn staat in de aanstaande oorlog
te verzekeren, maar kon de onomwonden erkenning ervan alleen
van Oostenrijk verkrij gen. Tegelijkertijd was door Bologna
alles voor een omwenteling in gereedheid gebracht. Nog voordat de krijgsverrichtingen begonnen, brak in
Revolutie te
Toskane de revolutie uit ; na de slag van MaBologna.
genta (4 Juni 1859) moesten de Oostenrijkers
Bologna verlaten, dat een week later in handen was der revolutionairen ; zij riepen de dictatuur uit van de koning van
Sardinie, Victor Emmanuel (1849-1878). Weldra volgden
Perugia en Ancona. Pius I X protesteerde in een allocutie,
waarin hij vaststelde, dat de keizer der FranProtest Pius IX.
sen wel met de meeste beslistheid de instandhouding van 's Pausen macht beloofd had, maar dat zij n bondgenoot die vernietigde op een wijze, die met alle volkenrecht
spot. Hij spreekt de excommunicatie uit over de usurpatoren.
De pauselijke troepen brengen nog in Juni Perugia en Ancona tot onderwerping, zodat na de slag van Solferino (24
Juni) de opstand beperkt was tot Bologna, waar hij ondersteund
werd door Sardinische troepen en geld. Maar na de vrede van
Zurich op 10 November, waarbij Sardinie Lombardije kreeg,
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lieten zowel Napoleon als Frans Jozef aan Sardinie vrijheid,
om de andere bepalingen van het verdrag te overtreden : zij
hadden hun krachten elders nodig.
Zo kon Sardinie het werk voortzetten, dat
reeds in Augustus begonnen was, toen in
Toskane en Parma-Modena volksstemmingen gehouden waren
voor de onttroning der dynastieen en aansluiting aan Sardinie,
en in de Romagna de verkiezing van een vertegenwoordigend
lichaam. Hoe weinig de revolutie en de beweging tot afscheiding van de pauselijke staat wortel geschoten hadden onder het
yolk van de Romagna, blijkt wel uit het gebeurde bij die verkiezing. Onder de bescherming van de Sardinische en Toskaanse militairen werden precies dezelfde personen gekozen,
die tot dan toe de hoof den van de Piemontese partij en de
leiders der revolutionaire beweging geweest waren. Het resultaat was geenszins verrassend : alle vrijheid van woord en pers
was opgeheven, juist in die tijd, toen ze het meeste nodig zou
geweest zijn ; er waren door de rusteloos werkende agenten circulaires verspreid vol verlokking en bedreiging ; geen candidaat, die tegenover de heersende partij vijandig stond, mocht
optreden ; politie en toezicht over de verkiezingen waren in
handen der Piemontezen; op geld werd niet gezien. Daarenboven hadden vele aanzienlijke personen voor de verkiezingen
het land moeten verlaten ; van de kiezerslij sten werden vele
namen weggelaten van stemgerechtigden, die men kende als
tegenstanders der Piemontese regering, vooral onder de landelijke bevolking ; ieder kiezer moest zijn naam op het stembiljet
vermelden, en zich daardoor blootstellen aan het gevaar, om
als vij and van I talie behandeld te worden. Met dit gegoochel
hoopte men Europa te bedriegen. Waartoe zou het gediend
hebben, wanneer de pauselijke regering zo gehaat was, en wanneer de aansluiting bij Piemont zo algemeen verlangd werd,
als men wilde doen geloven ? Voor de tegenstanders bleef geen
andere uitweg dan zich van stemmen te onthouden. Dat gebeurde dan ook op grote schaal. I n Bologna onthielden zich
twee derden der kiezers ; slechts een zestigste deel der bevolking
kwam aan de stembus.
De aldus gekozen nationale vergadering deA fzetting
creteerde
op 6 September de afzetting van de
van de Faus.
paus, de 7e de aansluiting bij Piemont. Een
formele breuk kon niet uitblijven tussen de H. Stoel en SarV olksstemmingen.
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dinie : toen Victor Emmanuel feitelijk de souvereine rechten
in de Romagna ging uitoefenen, kreeg de Sardinische gezant
te Rome op I October zijn passen. Na een nieuwe volksstemming in de Romagna werd deze landstreek, tegelijk met de
hertogdommen Toskane, Parma, Modena bij Sardinie ingelij fd op 18 Maart 186o. De paus antwoordde erop met de excommunicatie tegen alien, die aan de roof medeplichtig waren.
De katholieke wereld verenigde zich met het protest van de
paus, en in Rome zelf begonnen de pauselijk-gezinden meer en
meer hun kracht te voelen en te ontplooien : invallen van vrijbenden werden door de pauselijke troepen onder Lamoriciere
afgeslagen.
In Mei 186o valt de expeditie van Garibaldi
Expeditie v.
met
zijn roodhemden tegen het koninkrijk der
Garibaldi.
beide Sicilien, met toestemming van Cavour
en onder de bescherming van een Engels oorlogsschip. Zij
leidde tot de annexatie van het koninkrijk bij Sardinie. Maar
terzelfder tijd, dat Victor Emmanuel in die
Marken en Umbrig
Siciliaanse aangelegenheid ingreep, viel hij
ingelijfd.
de pauselijke staat aan. De pauselijke troepen
werden 18 en 3o September bij Castelfidardo en Ancona geslagen, waarna in de Marken en in Umbrie hetzelfde spel
gespeeld werd, als in de Romagna : ze werden bij Sardinie
gevoegd. Victor Emmanuel was in 1851 koning in heel Italie
behalve Venetie, dat nog aan Oostenrijk behoorde, doch in 1866
na de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk aan hem kwam, en
Rome met omgeving. Hij nam de titel aan van koning van
I talie, waartegen de paus met de verdreven vorsten protesteerde;
maar in welke kwaliteit hij v66/. 1866 door alle mogendheden,
behalve Oostenrijk, erkend was. _Op 29 Maart 1861 werd door
het Parlement te Turijn Rome geproclameerd
Franse troepen.
Zouaven.

als hoofdstad van het nieuwe koninkrijk —
maar de Fransetroepen hielden de stad bezet

voor de paus. De katholieke wereld hielp de paus door de St.
Pieterspenning sinds 186o, en sinds 1864 versterkte zij de pauselijke troepen door het uitzenden der zouaven.
In de volgende jaren houden de intrigues en
Mentana.
de lasteringen tegen het pauselijke Rome aan,
maar de publieke opinie in Frankrijk laat deze laatste annexatie
niet toe : Napoleon kan zijn troepen niet voor goed uit Rome
terugtrekken. Toen 3 November 1867 Garibaldi bij Mentana

verslagen was, meende menigeen, dat de paus voor afzienbare
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tijd gered was. De Frans-Duitse oorlog echter, gevolgd door
de val van Napoleon, gaf aan de regering te Florence (sinds
1864 de hoofdstad i. p. v. Turijn) gelegenheid, om haar doel
te bereiken. Reeds bij het begin van de oorlog
Rome genomen.
riep Napoleon zijn bezetting van vijfduizend
man uit Rome terug, en na Sedan (2 September 1870) verklaarden de ministers het overschrijden der pauselijke grenzen noodzakelijk. De Pruisische gezant Von Arnim moedigde de regering aan : de 20 September kwam het invasie-leger, dat het
pauselijke vijfmaal overtrof, voor Rome, dat na een bombardement van vijf uren werd overgegeven. Pius I X was opnieuw
in de macht zijner vijanden.
Van dat ogenblik of waren de rollen in zake
Romeinse kwestie.
de „Romeinse kwestie" precies omgekeerd :
Voor Sardinie was ze opgelost, en bestond zij niet meer
voor de katholieke wereld ontstond zij eerst nu, terwijl zij er
vroeger niet was.
Met de I taliaanse troepen keerden Romeinse ballingen terug
en benden yolk uit heel Italie, die in October moesten helpen,
om het plebisciet ter inlijving bij Italie tot, stand te brengen.
De troepen drongen het Vaticaan binnen : Pius beschouwde
zich gevangen in zijn paleis. Rome werd 26 Januari 1871 verklaard tot hoofdstad van het ene Italie. De regeringsbureaux
en de militairen werden ondergebracht in opgeheven kloosters ;
het Quirinaal werd het paleis van Victor Emmanuel.
In Mei kwam de regering klaar met de
W aarborgenwet.
„Waarborgenwet". Daarin kent de I taliaanse
regering aan de Paus een aantal voorrechten toe. De voornaamste zijn : heiligheid en onschendbaarheid van de persoon des
Pausen, en voorrang boven alle katholieke souvereinen, ook de
koning van Italie ; immuniteit en exterritorialiteit van alle
plaatsen, waar de Paus verblijf houdt, of een conclave of een
algemeen Concilie gehoudert.-wordt binnen Italie ; verbod van
toegang voor de I taliaanse beambten in de pauselijke paleizen;
vrijheid van briefwisseling over een eigen post- en telegraafdienst ; actief en passief gezantschapsrecht ; het houden van een
lijfwacht ; een jaargeld van drie en een kwart millioen franken.
Reeds twee dagen later verwierp Pius de waarborgenwet.
De waarborgenwet was een nationale wet van Italie, die
internationaal noch erkend noch gesanctioneerd werd.
Het protest van Pius I X tegen de overweldiHouding der Pausen.
ging van Rome werd door al zijn opvolgers
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herhaald, evenals de weigering van de waarborgen en de toelage. Dat de kwade gevolgen van het verlies van 's Pausen
Staat feitelijk niet zijn ingetreden, was wel in hoofdzaak te
danken juist aan deze heroleke houding der pausen, die door hun
blij kbare vijandigheid tegenover het I taliaanse gouvernement
iedere verdenking van afhankelijkheid verre hielden. Maar die
vijandelijkheid zelf toonde het onhoudbare van de toestand aan.
Pas onder Pius XI is de Romeinse quaestie opgelost. De besprekingen tussen het Vaticaan en de I taliaanse regering hebben geleid tot de Lateraanse verdragen van I I Februari 1929.
I talie erkende hierbij de internationale souvereiniteit van de
H. Stoel. Als een onafhankelijke Staat werd gesticht de Citta
del Vaticano, omvattend het Vaticaan, de St. Pieterskerk en het
St. Pietersplein (44 hectaren). De I taliaanse staat erkent ook
de andere souvereiniteitsrechten van de Paus. I n tegenstelling
met de vroeger door I talie ontworpen garantiewet is het Lateraanse verdrag een diplomatieke overeenkomst tussen twee souvereinen, welke overeenkomst niet geregeld wordt door het
I taliaanse nationale, maar door het internationale recht. Tevens
werd tussen I talie en de H. Stoel een concordaat gesloten,
waarbij de vrije .uitoefening van de geestelijke macht, de vrije
en openbare uitoefening van de eredienst verzekerd werden.
Alle wettelij ke quaesties aangaande godsdienstige aangelegenheden zullen geregeld worden in overeenstemming met het
Kerkelijk recht. Door een finantiele overeenkomst werd de
schadeloosstelling vastgesteld, welke de H. Stoel zal ontvangen
voor het overige, nu afgestane gebied.
§ 8. Het V aticaans Concilie.
Te midden van alle moeilijkheden, in de
vorige paragraaf beschreven, heeft Pius I X
veelzijdig gewerkt op kerkelijk gebied. In
1854 verklaarde hij tot dogma de Onbevlekte Ontvangenis van
Maria ; in 1864 veroordeelde hij in de Syllabus tachtig stellingen, waarin de moderne dwalingen op wijsgerig, kerkrechtelijk,
politiek en ethisch gebied vervat zijn. Maar het grootste werk
van Pius I X is de bijeenroeping van een algemene kerkvergadering, die rinds het Concilie van Trente niet meer gehouden was.
6 December 1864 sprak de paus voor het eerst
Voorbereiding
met
enige kardinalen over zijn plan, om een
Vat. Concilie.
oecumenisch Concilie samen te roepen, en wel-

Pius IX
kerkelijk terrein.
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dra begonnen de voorbereidingen, terwij 1 hij na de slag van
Mentana Pius op 29 Juni 1868 de bisschoppen tegen 8 December 1869 naar Rome riep. Het tijdstip was goed gekozen, want,
zoals verschillende bisschoppen in hun prae-adviezen opmerkten,
de Kerk had stelling te nemen, niet tegen een of andere bijzondere dwaling, maar het hele Christendom liep gevaar in zijn
fundamenten ; idealisme en materialisme bedreigden gelijkelijk
de grondslagen der Openbaring : daartegen moest stelling genomen worden.
Pius I X poogde ook de gescheiden kerken
Deelname
door geschei
aan het Concilie te doen deelnemen. De schisden kerken.
matieke bisschoppen van het Oosten kregen
een uitnodiging ; aan alien, die de naam van christen dragen,
maar geen gemeenschap houden met Rome, werd een brief gericht. Het resultaat was niet gunstig. Zelfs het aanbod van de
paus, dat hij de kosten zou dragen, dat de patriarchen en bisschoppen volgens hun rang zouden behandeld worden, dat zij
eigen tolken en vrijheid van spreken zouden hebben, kon geen
enkele schismatieke bisschop van het Oosten tot deelname bewegen. De Duitse protestanten protesteerden tegen de pauselij ke brief bij gelegenheid van de onthulling van het Luthermonument te Worms ; de Anglicanen, met wie de Jezulet Victor
de Buck officieuse besprekingen voerde, waren verontwaardigd,
dat hun bisschoppen niet evenals de Oosterse
Geweigerd.
persoonlijk waren uitgenodig d , en zelfs Pusey, de leider van de Oxfordbeweging, die sinds de dertiger
jaren overhelde naar Rome, weigerde te komen.
-

De katholieke vorsten werden niet uitdrukkelijk genodigd. Deze nieuwigheid werd door
de veranderde omstandigheden voldoende gemotiveerd : de verhouding tussen Kerk en Staat, ook in de katholieke landen,
was niet van die aard, dat men van een directe deelneming der
regeringen heil kon verwachten.
Bij de katholieken had de bijeenroeping van
Stemming onder
het
Concilie aanvankelij k algemene vreugde
katholieken.
verwekt. Mgr. Dupanloup schreef er een
geestdriftige brief over. Maar die eenheid kon niet duren. Het
verschil in geestesgesteltenis, dat tot uiting gekomen was in de
strijd om Lamennais, en dat voortduurde in de verhouding
tegenover Veuillot, moest ook bij deze gelegenheid tot uiting
komen. Wel hadden alien zich aan de uitspraken van de SyllaDe vorsten.
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bus onderworpen, maar niet alle strijdpunten waren opgelost,
en de mentaliteit niet veranderd.
De strijd begon voor goed met een anoniem
Artikel in de
artikel in de Civilta Cattolica van Februari
1869. De hoofdredacteur van het tijdschrift
had de staatssecretaris Antonelli gewezen op het belang, om
betrouwbare berichten aangaande de concilie-stromingen in de
verschillende landen te publiceren, en gevraagd, dat de kardinaal hem door middel van de nuntiaturen betrouwbare correspondenten zou bezorgen. De Franse correspondent beging de
onhandigheid van de Franse katholieken in twee categorieen te
onderscheiden : eigenlijke katholieke en liberaal-katholieken.
De eigenlijke katholieken, zeide hij, wensten, dat het Concilie
het vervatte in de Syllabus zou definieren, en de onfeilbaarheid
van de Paus. Deze uitlatingen, vooral het onderscheid tussen
de Franse katholieken, waarbij Mgr. Dupanloup en De Montalembert bij de liberaal-katholieken moesten worden ingedeeld,
wekten grote verontwaardiging o.a. ook bij de beroemde Jezulet
De Buck. Zij vonden, dat door het aangeven van de wensen voor
de te behandelen onderwerpen onbescheiden ingegrepen werd
in de voorbereidende werkzaamheden. Mgr. Dupanloup-zelf
schreef onder vreemde naam enige artikelen.
Terwijl in Frankrijk de tegenstand zich richtJanus.
te tegen de Civilta - en haar correspondent,
maakte een Duitser van de gelegenheid gebruik, om tegelijk
het pausdom en de hele Kerk aan te vallen. Dit geschiedde in
vijf artikelen, die eerst verschenen in de Allgemeine Zeitung
( Augsburg 10-15 Maart 1869), en later als brochure werden
uitgegeven door „Janus". De schrijver was I gnaz von Dellinger,
sinds 1827 professor der Kerkgeschiedenis te Munchen en beroemd geleerde met grote verdiensten voor de Duitse Kerk ;
sinds 186o echter was hij gewonnen voor het liberalisme, en van
kerkelijke en wetenschappelijke richting veranderd. De geest
der artikelen wordt gekenmerkt door deze zinsnede uit de inleiding : „Een correspondent uit Frankrijk bericht in de Civilta,
wat daar de meerderheid der katholieken wenst. Wat deze
wenst, is de wens van de redacteurs der Civilta, de Romeinse
Jezuleten, en wat deze wensen, is de wens van de paus. We weten
dus, waarom het Concilie samengeroepen is." I n de inleiding
der brochure heet het, dat het doel der publicatie is het wekken
van een agitatie tegen de pauselijke onfeilbaarheidsverklaring,
die de sluitsteen zal zijn van het gebouw der pauselijke supre495

matie, welke sinds de negende eeuw de grote kanker van de
Kerk geweest is.
I n 187o verscheen tegen Janus het geschrift
A nti-Lanus.
van de latere kardinaal J. Hergenrother,
„Anti-Janus", waarin de schromelijke historische onwaarheden,
die de beste kerkhistoricus van die dagen in zijn hartstochtelijkheid had neergeschreven, worden aangetoond, — en waarin
de Warzburger professor, die toen ter voorbereiding van het
Concilie in Rome was, weigert om in Dellinger te zien de
schrijver van „zulk een oppervlakkig prutswerk met nauw verholen strekking".
Nog liet Dellinger verschij nen „Erwagungen
Nog
eens
far
die Bischofe des Konziliums iiber die Franger.
Dolli
ge der papstlichen Unfehlbarkeit", waarin
hij kort en bondig het „bewijs" leverde, dat het leerstuk aan
de oude Kerk onbekend was. Scheeben weerlegde deze Dellinger uit de Kirchengeschichte van Dellinger.
I ntussen publiceerde de deken van de theoDwalin
in
logische
faculteit van Paris, Maret, een geFrankrigen jk.
schrift, waarin hij de zin van het dogma der
onfeilbaarheid besprak. Hij meende, dat de Paus souverein is
in verbinding net de bisschoppen, en zo ook onfeilbaar. Nieuwe
debatten ontstonden in de pers, maar ook de bisschoppen mengden er zich in met mandementen; zo Mgr. Pie en Manning,
die door Maret waren aangevallen. Veuillot ging in zijn bestrijding zó ver, dat hij meende, dat de Paus ook onfeilbaar
was tegen het gezamenlijk Episcopaat ! Alsof tegenspraak tussen het hoofd der Kerk en de Kerk zelve mogelijk was. Men
ziet, welk een verwarring er nog was in de ideeen.
Terwijl Mgr. Dupanloup zich in een herderDufianloup en
lijk schrijven verklaarde tegen de opportuniDechanzfis.
teit van de definitie, sprak de bisschop van
Mechelen, Dechamps, die zich uit als voorstander van de leer,
terwijl hij de beslissing over de definitie aan het Concilie liet.
Zowel Maret als Dupanloup en vele anderen betuigden, dat zij
zich in ieder geval aan de uitspraak van het Concilie zouden
onderwerpen.
Op de vastgestelde dag, 8 December 1869,
Net Concilie.
na een vastendag in de hele Kerk, kwam het
Concilie te Rome samen. Meer dan zeven honderd bisschoppen,
abten en ordesgeneraals namen plaats in de zittingszaal, die
ingericht was in de linkerarm van het kruis van St. Pieter.
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Alle landen waren vertegenwoordigd. Vooreerst werd afgekondigd het reglement van
orde, dat door de paus was vastgesteld, en niet, zoals bij v. te
Trente, door gemeenschappelijk overleg der Vaders gemaakt
was. Aanvankelijk veroorzaakte deze handelwijze wat ongerustheid bij degenen, die tegen de onfeilbaarheidsverklaring
waren, maar ze werden gerustgesteld door de verzekering, dat
er volkomen vrijheid van woord zou zijn. Er werd bepaald, dat
I ) de paus alleen onderwerpen ter behandeling zou voorstellen ;
de bisschoppen zouden voorstellen kunnen indienen bij een bijzonder daartoe ingestelde Congregatie : deze licht de paus
voor, die dan beslist, of ze in behandeling zullen komen ; 2) dat
de voorstellen, die sedert twee jaar door de theologen voorbereid
waren, terstond in de generale vergaderingen zouden komen,
en daarna in de of ficiele zittingen. Hierdoor waren de vergaderingen van theologen met de bisschoppen, die te Trente
zoveel tijd in beslag genomen hadden, uitgeschakeld.
Het duurde niet lang, of er maakten zich vier stromingen
onder de Vaders openbaar. Er waren er vooreerst, die zich verklaarden voor de definitie der onfeilbaarheid : Dechamps van
Mechelen, Manning van Westminster, Pie van Poitiers, Martin
van Paderborn, Spalding van Baltimore. Vervolgens zulken,
die waren tegen de onmiddellijke dogma-verklaring van die
leer : Dupanloup van Orleans, Darboy van Parijs, Mathieu van
Besancon. Hun tegenstanders uit de eerste groep noemden hen :
liberalen, Gallicanen, opposanten. Ten derde waren er ook, die
althans gedeeltelijk de leer-zelf der onfeilbaarheid niet aannamen : Schwarzenberg van Praag, Hefele van Rottenberg,
Rauscher van Wenen, Strossmayer van Diakovar (in Bosnie).
En ten slotte zulken, die tussen de eerste en de tweede groep
een tussenpositie innamen : Bonnechose van Rouaan, Lavigerie
van Algiers.
Uit de botsing dier verschillende stromingen kwam ten slotte
voort de formule der definitie, die de onfeilbaarheid van de
Paus vaststelt, zonder aan het gezag der bisschoppen afbreuk
te doen.
Zo bewoog zich de groepering der Vaders van.
Schema v. werk
het begin of rondom de vraag naar de onfei.1. zaamheden.
baarheidsverklaring, die echter voorlopig niet
aan de orde was. Het schema van werkzaamheden, dat was opgesteld te Rome, vertoonde onderwerpen van dogmatische en
van disciplinaire aard. De dogmatische hadden betrekking op
Werkwijzo.

-

497

de moderne dwalingen van materialisme, rationalisme, pantheisme; en op de tegen de Kerk gerichte aanvallen, haar organisatie en rechten. De disciplinaire op rechten en levenswijze der
kerkelijke personen en op kerkelijke instellingen : seminaries,
liturgie, Sacramenten, catechismus, predikambt, missiewezen,
Oosterse riten. Het program kon bij lange niet worden afgewerkt. Feitelijk heeft het Concilie of gemaakt de Constitutio de
fide catholica en een Constitutio de Ecclesia Christi.
Het klaargemaakte schema over de katholieke leer kon de
Vaders niet behagen. Men sprak er over van 28 December tot
10 Januari, en verweet het, dat het meer had van een schooltraktaat, dan van een concilie-beslissing, dat het duister was,
te scherp en te hard in de uitdrukkingen. Gevolg was, dat dit
schema, opgesteld door J. B. Franzelin S. J., werd afgewezen,
en dat het omwerken van het schema werd opgedragen aan
de Vaders Dechamps, Pie en Martin. 14 Maart kwam hun
werk in de generale vergadering, en werd zeer gunstig ontvangen, en in een aantal vergaderingen besproken. Een rumoerige vergadering had plaats op 23 Maart, toen bisschop Strossmayer uiting gaf aan het onbehagelijk gevoel, dat bij velen der
minderheidsbisschoppen aanwezig was. Zij n rede werd herhaaldelij k onderbroken en onverstaanbaar gemaakt door de uitroepen der Vaders, en de voorzitter had veel moeite om de
orde te handhaven.
Eindelijk, op de 24 April, kon de plechtige
Plechtige zitting.
zitting plaats hebben, die deze eerste Constitutie afkondigde. Er waren zes honderd en zeven en zestig
stemgerechtigden aanwezig. Zonder een uitzondering stemden
alle Vaders met „placet", ook de minderheidsbisschoppen, maar
Strossmayer was afwezig. Dat het aantal bier beneden de zeven
honderd bleef kwam daarvan, dat de I taliaanse en Oostenrijkse
en ook enige Franse bisschoppen het Paasfeest in hun bisdom
waren gaan vieren, en nog niet teruggekomen. Ook waren er
enige zieken.
De inhoud van de Constitutie handelt over
Inhoud d. Constitutie.
God, de openbaring, het geloof, de verhouding
tussen geloof en rede, en dat wel in verband met de moderne
dwalingen. Over God wordt vastgesteld : het bestaan van een
persoonlijke God tegenover atheIsme en pantheisme, Die vrij
is en Schepper van alles, absoluut onafhankelijk van de stoffelijke en geestelijke dingen, die Hij geschapen heeft ; en Die uit
de schepping met zekerheid kan gekend worden. Zo werd de
498

waarde van het menselijk verstand hoog gehouden tegenover
idealisme en agnosticisme ! Over de Openbaring : er bestaan
twee orden van waarheden, de natuurlijke orde, toegankelijk
voor de natuurlijke kenvermogens van de mens, en de bovennatuurlijke, die slechts door goddelijke openbaring kan gekend
worden. Die openbaring is vervat in de H. Schrift en de Ove -r-1
levring.AadKkomtevrlaingdH.Schftoe
Over het geloof : de akt van geloof is een akt van het verstand
en van de wil, een akt van de mens en een akt van God. De
Kerk, bewaarster van de schat des geloofs, heeft in zich-zelf
de waarborg van haar onfeilbare waarachtigheid. Over de verhoudig tussen geloof en rede : tussen beide kan geen tegenspraak zijn, en de schijnbare tegenspraak komt hiervandaan, dat
men Ofwel een verkeerde voorstelling geeft van de geloofsinhoud, Ofwel voorbarig wetenschappelijke conclusies aanneemt.
„Het was", zegt Mgr. Von Ketteler over de
Stemming.
stemming, „alsof de hele wereld stuk voor
stuk optrad, om getuigenis te geven van het geloof van de hele
katholieke aarde. Toen na de kardinalen eerst de bezetters van
de oude patriarchale zetels van het Oosten, van Antiochie en
Jerusalem opstonden, en luide hun „placet" zeiden, ontroerde
deze eenheid van het geloof mij tot het diepste van mijn ziel,
en deze ontroering nam meer en meer toe, toen zich de hele
Kerk daarbij aansloot, en nu een getuige uit dit werelddeel, dan
een uit dat opstond, maar alien als uit een hart en een mond
hun „placet" spraken. Dat is nu werkelijk de ine, heilige, katholieke Kerk, dacht ik, die God gesticht heeft. Hoe wonderlijk
is deze eenheid ! En, wanneer al de talloze aanwezige gelovigen
hadden kunnen antwoorden, met welk een vreugde zouden oak
zij „placet" geroepen hebben, en zo zou het klinken van bisdom
tot bisdom, zoals het kwam uit de mond der aanwezige bisschoppen."
I n de tussenpozen van deze verhandelingen waren enige
schemata over de discipline besproken, maar de tijd ontbrak,
om daarover iets vast te stellen. Menige maatregel echter, die
toen is voorbereid, heeft in 1918 zijn plaats gevonden in de
Codex Juris Canonici.
Buiten het Concilie was de strijd over de onStrijd over de
feilbaarheid in grote felheid doorgegaan. I n
onfeilbaarheid.
Frankrijk verschenen een aantal artikelen van
Gratry.
de vroege Oratoriaan Gratry, die de onfeilbaarheid een historische dwaling noemt. Tegen hem schreef
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aartsbisschop Dechamps, en hij spreekt vierkant uit, dat het
oude Gallicanisme de oorzaak is van het Franse verzet : „I k ken
de gevaarlijke bekoring, die bij U in Frankrijk enige edele
geesten aanvalt. Zij willen, dat de schitterende naam van Bossuet zonder schaduw zij, en dat men van de Sorbonne kunne
zeggen, wat slechts waar is van de Apostolische Stoel, aan
welke de beloften van Christus gegeven zijn".
Directe aanvallen op het Concilie en zijn werkAanvallen op
wijze kwamen voor in een artikel „La situation
het Concilie.
des choses a Rome", waarvan vermoed wordt,
dat het geschreven werd door Mgr. Dupanloup. Veel giftiger
was het boekje „Ce qui se passe au Concile", dat in extreemGallicaanse geest geschreven is, en feitelijk het bestuur van de
Paus zou willen uitschakelen.
Tegenover deze vijandige uitingen stonden in
pSy
m athie
Frankrijk
niet minder sympathie-betuigingen.
betuigingen.
Vooraan ging de Univers, die een inschrijving
opende, om de paus in het bestrijden der kosten tegemoet te
komen. Uit al le delen van Frankrijk gingen, naar Rome adressen van de geestelijkheid, die Naar geloof in de pauselijke onfeilbaarheid beleden.
I n Duitsland concentreert zich de oppositie in
Rniische Briefe
Ignaz
von Dollinger: Hij ageerde towel anovom Konzil.
niem als onder eigen naam. Anoniem vooral
in zijn „Romische Briefe vom Konzil", die van midden December tot 19 Juli in de Allgemeine Zeitung verschenen. Ze werden
ook afzonderlijk uitgegeven. De stof voor de brieven werd hem
uit Rome toegezonden, en hij vermeerderde die rijkelijk uit
eigen voorraad. Het doel is, het aanzien van het Concilie in
Duitsland te verminderen, ja, het concilie te maken tot een
voorwerp van spot, en een algemene oppositie tegen de besluiten
voor te bereiden. Uit deze correspondenties deed het Duitse yolk
zijn kennis van het Concilie op. Wel werd er tegen geschreven,
maar bij de plicht van geheimhouding van hetgeen in de generale vergaderingen behandeld werd, was een systematische bestrijding van de leugen door de Roomse pers niet mogelijk. Ook
onder de bestgezinden waren er, die door de brieven misleid
werden.
Openlijk trad Dellinger tegen het Concilie op
Einige Worte fiber
naar
aanleiding van de petitie der meerderdie Unfehlheidsbisschoppen, om de onfeilbaarheid te
barkeitsadresse.
definieren. De Pruisische gezant Von Arnim
50 0

zette hem aan, om een manifestatie te organiseren, die in Rome
weerklank zou vinden. Deze aanmoediging had Dellinger
nauwelijks nodig. 21 Januari, dus nog voordat de petitie bij de
Concilie-president ingediend was, verscheen zijn artikel : „Einige Worte fiber die Unfehlbarkeitsadresse", waarin hij betoogt, dat de dogmaverkiaring onmogelijk is, omdat tot nu toe
niemand het leerstuk geloofd had ! Vervolgens haalt hij historische argumenten ertegen aan. Het geschrift maakte in
katholieke kring een pijnlijke indruk. Scheeben noemt het een
oorlogsverklaring aan Concilie en Kerk. De bisschoppen, ook
die, van welke Dellinger gezegd had, dat ze aan zijn zij de
stonden, traden tegen hem op. Het eerst zijn eigen bisschop Von.
Scherr van Munchen, die zijn gelovigen opvorderde tot vertrouwen in de H. Geest, die het Concilie leidt.
Nog een artikel.

Nogmaals ageerde Dellinger tegen het Concilie op I I Maart. Hij poneerde toen de stelling, dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten
genomen worden, om geldig te zijn; dat de bisschoppen de
repraesentanten zijn van hun gelovigen, en dat zo ook de leken
aandeel hebben aan het Concilie, en het recht, om tegen het
Concilie te protesteren; dat de besluiten pas bindend zijn, wanneer ze door de Kerk zijn aangenomen. Men ziet de consequentie
in de hele campagne : daarom moest het Concilie in discrediet
gebracht worden, opdat die instemming der Kerk niet zou
volgen. I n de polemiek, die rondom dit artikel ontstond, kwam
tot uiting de twij fel aan Dollinger's rechtzinnigheid, de vrees,
dat de grote man op de weg was van de afval.
Een en ander had onder het yolk van Duits-fl gitatie.
land en Duits Zwitserland een grote agitatie
gaande gemaakt, die onderhouden werd door de Allgemeine
Zeitung, de Kolnische Zeitung en de Neue Freie Presse. Er
werden petitionnementen opgezet tegen de onfeilbaarheidsverklaring, wat te gereder kon, omdat men kon aanknopen aan de
houding der Duitse bisschoppen, die in meerderheid zich tegen
de behandeling van dit onderwerp op het Concilie hadden uitgesproken. I n Keulen werd een adresbeweging opgezet, om
aartsbisschop Melchers adhaesie te betuigen met zijn protest.
Maar de aartsbisschop gaf te kennen, dat zulks hem onaangenaam zou zijn. De studenten te Miinchen brachten Dellinger
na zijn laatste artikel een geestdriftige ovatie. Verschillende
protesten tegen het Concilie en de H. Stoel werden opgesteld,
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waartegenover echter even zo vele aanhankelijkheidsbetuigingen staan.
Nadat ook onder de Concilievaders veel over
Petitie van
het
vraagstuk gedisputeerd was, gaf de doorz 50 bisschoppen.
slag de petitie, door de aartsbisschop Manning
en bisschop Senestry van Regensburg opgesteld, en voorlopig
door honderd vijftig Vaders ondertekend, die 23 April aan
Pius I X werd aangeboden, en waarin gevraagd werd om de
onmiddellijke behandeling van het schema „De Romano Pontifice". I n de te Rome door de theologen klaargemaakte schema's kwam de onfeilbaarheids-verklaring niet voor ; het initiatief tot de behandeling van deze gewichtige verklaring ging
uit van de Vaders. 27 April werd aldus besloten, en terstond
begonnen de debatten. Het debat over het vierde hoofdstuk,
waarin de definitie over de onfeilbaarheid voorkomt, duurde
van 15 Juni-14 Juli ; het was vurig, maar ernstig en waardig.
Hefele en Strossmayer verzetten zich tegen het leerstuk zelf
op historische gronden ; tegen de opportuniteit der definitie
Schwarzenberg, Darboy, Dupanloup. 16 Juli werd het schema
definitief vastgesteld met overgrote meerderheid van stemmen.
In verband met de oorlogsgeruchten werd de vierde zitting bepaald op Maandag 18 Juli. Met het oog op de hitte, en ook wel
om de minderheidsbisschoppen tegemoet te komen, werd meteen bepaald, dat de Vaders vrij waren, om terstond te vertrekken.
De minderheidsbisschoppen bevonden zich in
eenpijnlijke positie ; er waren er slechts
heel weinig, die eraan dachten, om schisma
te maken, door zich aan de uitspraak niet te
onderwerpen. I n de zitting „placet" stemmen, konden ze niet ;
„non placet" te stemmen, was zeer pijnlijk. Reeds hadden ze in
een vergadering op 17 Juli besloten, om het laatste te doen,
toen Mgr. Dupanloup een voorstel deed, dat aangenomen werd.
Hij ging uit van de overweging, dat „placet" tegen hun overtuiging zou zij n, „non placet" een ergernis voor de katholieke
wereld, daarom moesten ze zich onthouden. Er werd terstond
een brief aan de paus geschreven, die ondertekend werd door
vijf en vijftig bisschoppen. De brief meldde de paus, dat zij
terugkeerden naar hun diocees, om niet het pijnlijke te moeten
doen van „non placet te zeggen in het gezicht van hun Vader
in een kwestie, waarin hij zelf zo nauw betrokken was." Verschillende verlieten Rome die eigen avond.
Houding der minderheids
bisschoppen.
-

50 2

De 18e Juli had de plechtige zitting plaats
's morgens om negen uur. Toen het stemopnemen begon, brak een hevig onweer los. Vijf honderd vij f en
dertig Vaders brachten hun stem uit ; twee bisschoppen stemden
tegen : zij waren niet verwittigd van het besluit der vijf en
vijftig. De paus keurde de „Constitutio prima de Ecclesia
Christi" onmddellijk goed, en zo was het daarin uitgesprokene
tot dogma verklaard.
De inhoud en betekenis van de Constitutie
lnhoud en betekenis
gaat
veel verder dan alleen de verklaring der
der constitutie.
onfeilbaarheid, die in het vierde hoofdstuk
behandeld wordt. Tegenover de dwalingen, die rinds eeuwen
in de Kerk zoveel nadeel gedaan hadden, van Conciliarisme,
Gallicanisme, Febronianisme, tegenover de leer van de Emser
punctatie en de synode van Pistoj a wordt hier geleerd en uiteengezet de leer en de inhoud van het pauselijk primaat in zijn
hele omvang, en zo wordt nu eindelijk aan al die stelsels de
genadeslag toegebracht. Dat is de grote betekenis van het Vaticaans Concilie, dat sindsdien de pauselijke autoriteit onaanvechtbaar is voor iedere katholiek.
De dag na de zitting werd door Napoleon de
Concilie
oorlog
verklaard aan Pruisen. De volgende
gesuspendeerd.
gebeurtenissen, met name de bezetting van
Rome, maakten het voortzetten van het Concilie onmogelij k ;
de 20 October werd het gesuspendeerd.
De bisschoppen der oppositie onderwierpen
Onderwerping en
zich
zonder uitzondering, ook Dupanloup,
verzet.
Darboy, Maret, Strossmayer, Hefele. Ook
zo pater Gratry. I n Frankrijk poogde Hyacinthe Loyson een
„Eglise francaise" te stichten, in Duitsland weigerde Dellinger onderwerping. De pogingen, door verschillende van de
„oppositie-bisschoppen" o.a. Dupanloup gedaan, om hem tot
onderwerping te brengen, hadden geen succes. Dellinger ontving hun bezoeken of brieven beleefd maar afwijzend. Duitse
tegenstanders der onfeilbaarheid stichtten de oud-katholieke
kerk in Duitsland, die een hierarchie kreeg, toen Reinkens
door de schismatieke bisschop Heykamp van Deventer te Rotterdam geconsacreerd werd. De staatsbescherming kon deze
kerk niet tot bloei brengen. Dellinger was tegen deze organisatie van een eigen kerkgenootschap. Na zijn excommunicatie
heeft hij zich van de priesterlijke functies onthouden. I n Zwitserland gingen tegenstanders van het Vaticaans concilie er ook
Plechtige zitting.
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toe over, om een eigen kerkgenootschap to stichten, „de Christ.
Katholische Kirche", dat zich in 1876 een bisschop koos, aan
wie Reinkens de wijding toediende.
De Oud-Katholieken hebben contact gevonden met de OudBisschoppelijke Cleresij in Nederland ; in 1889 ontstond de
Utrechtse Unie, waartoe de Oostenrijkse Oud-Katholieken toetraden in 1889, de Pools-nationale kerk in Amerika in 1894, de
Mariavieten in 1909 (tot 1924) en Joego-Slavie in 1924.
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HOOFDSTUK V.
De Kerk tegenover de moderne vraagstukken.
De Pausen en het godsdienstig Leven.

De tijd na het Vaticaans Concilie wordt gekenmerkt door
het positieve stelling nemen van de Pausen ten opzichte van de
moderne problemen. Het is, alsof na het vaststellen van de
positie van de Paus in de Kerk op het Vaticaans Concilie een
nieuwe kracht in het Pausdom gekomen is, alsof het Pausdom
aan geestelijke invloed winnen moest wat het op wereldlijk gebied verloor. Had het Concilie de hoogheid van het Pausdom
in voile duidelijkheid doen kennen, de toestand van vrijwillige
gevangenschap in het Vaticaan vermeerderde de liefde voor de
Paus en daarmee de volgzaamheid van de Katholieke Wereld.
Pius I X had in de latere jaren tegenover de nieuwe wereld,
die zich in de 19e eeuw gevormd had, meer afwijzend gestaan.
Wel had hij dwalingen veroordeeld, maar niet positief stelling
gekozen tegenover de strevingen van de i 9e eeuw : democratie,
onbeperkt vertrouwen in het menselijk verstand en de wetenschap, nationalisme en rationalisme, afgekeerdheid van God.
Zijn opvolger, Leo XIII (1878-19o3), zou
Leo XIII.
meer positief de houding der Kerk bepalen
tegenover de moderne wereld, die toch ook voor Christus moest
gewonnen worden. Hij heeft dat gedaan in een aantal Encyclieken, die maatgevend geworden zijn voor de houding van
de Katholiek in de moderne wereld. I n 1881 verscheen de Encycliek „Diuturnum", waarin uiteengezet wordt, dat iedere
regeringsvorm : Monarchie, oligarchie, republiek, door de Kerk
kan goedgekeurd worden, mits hij rechtvaardig is en gericht
op het algemeen welzijn. Daarop volgde in 1885 het rondschrijven „I mmortale Dei" over de Christelijke staatsorde, waarin
uitgesproken wordt, dat de Kerk niet direct, maar wel indirect
macht heeft over tijdelijke aangelegenheden, in 1888 „Libertas"
over de burgerlijke en politieke vrijheid, „Sapientiae Christianiae" over de rechten en plichten der burgers. Zo was in de
staatkundige beroeringen voor de Katholieken de weg aangegeven. De sociale vragen werden behandeld in het rondschrijven
„Rerum Novarum" (1891), terwijl „Graves de Communi"
0900 het vertrouwen van de Paus toonde ten opzichte van de
democratie. Aan de wijsbegeerte gaf Leo richting door krach-
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tig aan te bevelen de wijsbegeerte van St. Thomas als grondslag
van de wetenschap en de theologie (Aeterni Patris, 188i ) ; aan
de Bijbelstudie door tegenover het rationalisme te stellen het
bovennatuurlijk karakter der H. Schrift en de beginselen aan
te geven voor de verklaring en de studie van het Woord Gods.
Aan de historische wetenschap bewees hij een onschatbare
dienst door het openstellen van de Vaticaanse archieven.
Sinds de 18e eeuw had de Kerk bij na geheel gestaan buiten
het openbare leven. Leo heeft er haar weer middenin geplaatst
en de Katholieken het bewustzijn bijgebracht, dat ook voor het
burgerlijk, maatschappelijk en cultureel werk de door God geopenbaarde beginselen richtinggevend moeten zijn. Het godsdienstig leven bevorderde Leo door zijn Encyclieken over
Eucharistie, het Rozenkransgebed, het Christelijk gezin. Veel
meer nog deed dit laatste zijn opvolger Pius X
Pius x.
(1903-191 4) . In het Conclaaf, waarin Pius
gekozen werd, had Kardinaal Kozielsko namens de Oostenrijkse regering het veto uitgesproken tegen de keuze van Kardinaal Rampolla, hetgeen voor Pius X aanleiding was, om aan
alle invloed van de staatsmacht op de Pauskeuze een einde te
maken.
De meest gewichtige daad van zijn Pontificaat is het uitvaardigen van het Decreet over de veelvuldige en dagelijkse
Communie (1905) en over de vervroegde kindercommunie
(191o). Daardoor werd een eind gemaakt aan de oude strij dvraag, welke gesteltenis voor het ontvangen van de H. Communie nodig is. Daarnaast bevorderde Pius het godsdienstig leven
door zijn opwekking tot de geestelijkheid. Deze vrome Paus
heeft ook ondernomen, wat geen voorganger had aangedurfd
om de ingewikkeldheid van de stof. Hij beval de Codificatie
van het Kerkelij k Recht. Het werk werd eerst in 1917 door
Benedictus XV gepubliceerd.
De bestrijding van het „Modernisme" was
Modernisme.
een voornaam punt in de werkzaamheid van
Pius X. Dr. J. de Jong karakteriseert het Modernisme scherp :
„Het Christendom, als systeem van gedachten, veronderstelt de
mogelijkheid van een objectieve, onveranderlijke waarheid.
Doch de moderne philosophie in vele harer schakeringen erkent geen objectieve, vaststaande en onveranderlijke waarheid.
Als openbaringsgodsdienst berust het op de H. Schrift en de
traditie. Doch de ongelovige critiek had jarenlang niet alleen
de goddelijke oorsprong en het bovennatuurlijk karakter der
506

H. Schrift, doch ook Naar historische betrouwbaarheid bestreden, eerst van het Oude, later ook van het Nieuwe Testament.
In de dogmengeschiedenis trachtte zij de ontwikkeling der
kerkelij ke leer uit natuurlij ke factoren te verklaren ; in de vergelijkende godsdienstwetenschap zocht zij in andere religien de
elementen, waaruit het Christendom zou zijn opgebouwd. De
Modernisten aanvaardden de resultaten der moderne piliosophie
en critiek, die van het Christendom als geopenbaarde godsdienst niets overlaten. Uit een zekere gehechtheid aan oude
tradities, om niet geheel met hun verleden te breken, ook al om
hun positie en aanzien niet te verliezen, bleven zij uiterlijk in
de Kerk. Doch dan moesten zij, om niet complete huichelaars
te zijn, de leer der Kerk een andere betekenis geven. Bij sommigen heeft wellicht, vooral in den beginne, gebrek aan theologische kennis een grote rol gespeeld."
Het grote document, waarin het systeem veroordeeld wordt,
is de Encycliek „Pascendi dominici gregis" (1907). Zoals het
systeem daar als een sluitend geheel van ondermijning van het
historische Christendom uiteengezet is, vindt men het bij geen
modernistische schrijver ; de synthese doet het verwerpelijke
duidelij k uitkomen.
De voornaamste voorstanders van het Modernisme waren:
Alfred Loisy met zijn studies over de H. Schrift, Georg Tyrrell
met zijn gevoelsgodsdienst, Romolo Murri, die tot het socialisme
overging.
Tegenover het Modernisme stelde zich het
I'nregraiisme.
I ntegralisme, dat overal Modernisme bespeurde, goede beginselen inhamerde, maar veel wantrouwen
zaaide tegenover volkomen rechtzinnige personen. Aan dat
streven maakte Benedictus XV een einde in zijn eerste rondschrijven (1914).
Terwijl het Protestantisme zo ontzaglijk veel te lijden had
van de modernistische geest, werd de Katholieke Kerk door de
waakzaamheid van Pius X daartegen gevrijwaard.
Het Pontificaat van Benedictus XV (1914-enedictus XV .
I 922) was geheel vervuld van de wereldoorPius X 1 .
, log en de jaren van verwarring, die daar onmiddellijk op volgden. De werkzaamheid van de Paus hing
daarmee samen : hij vermaande tot de vrede, helaas zonder succes, en wendde alle middelen aan, om de ellende te verzachten.
In 1922 volgde Pius XI, die de moeilijkheden, die in verschillende landen door de vredestractaten ontstaan waren, regelde
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in Concordaten. Het grote succes van de oplossing van de Romeinse kwestie is vroeger al besproken.
De Encycliek „Ubi arcano" (1922) gaf de
Katholieke ctie.
grote stoot voor de Katholieke Actie. Deze is
de deelname der leken aan het Apostolaat der Hierarchie tot
uitbreiding van het Godsrijk, waardoor de leken de geestelijken
steunen om de maatschappij van de christelijke geest te doordringen. Zij gaat boven de sociale actie, die, hoe voortreffelijk
ook, toch meer onmiddellijk materiele doeleinden nastreeft,
terwijl de Katholieke Actie op de eerste plaats het heil der
zielen beoogt. Zij moet vrij blijven van politiek, d.w.z. Been
politieke partij vereenzelvigen, doch onafhankelijk van de partijen religieuse en morele arbeid verrichten. De betekenis is
niet, dat de Katholieken zich absoluut buiten het staatsleven
moeten houden ; integendeel : de Katholieke Actie streeft er
naar ook het openbare leven met de christelijke geest te doordringen en dus aan Katholieken een leidende positie in staat
en maatschappij te verzekeren. Doch de Katholieke Actie houdt
zich slechts met de politiek bezig, in zover deze een religieuse
zijde heeft. De omstandigheden zijn echter in dit opzicht in
ieder land verschillend.
§ 2.

De Kerk en de Maatschappelijke Toestanden.

De ontwikkeling van het maatschappelijk
leven in de richting van kapitalisme en daar
tegenovergesteld socialisme en communisme heeft een krachtig
ingrijpen van het kerkelijk leergezag en een daaraan beantwoordende krachtige actie van de Katholieken noodzakelijk
gemaakt. Het kapitalisme is het streven van een betrekkelijk
kleine groep personen om al het geld en de productiemiddelen
in handen te krijgen en daardoor geheel het economisch leven
te beheersen. Steeds meer heeft het een internationaal karakter
aangenomen en proletariseert het de massa's door haar vrije en
zelfstandige economische werkzaamheid onmogelijk te maken.
Zijn enig doel is winst te maken, zonder met religieuse en
morele factoren rekening te houden. Reeds Leo XIII veroordeelde in de enc. „Rerum Novarum" „de onmatige begeerlijkheid, de onmenselijkheid van een klein aantal rijken, die een
bijna slavelijk juk opleggen aan de eindeloze meerderheid der
proletariers". Het kapitalisme en liberalisme hebben als een

Kapitalisme.
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bijna onafwendbare reactie het socialisme en
communisme opgeroepen, die sedert de goer
jaren en vooral sedert de oorlog in bijna alle landen een geweldige macht begonnen te vormen en brede scharen der arbeidersbevolking, doch ook van andere standen, voorgoed van
het geloof vervreemden. Het socialisme verkondigt wel, dat
godsdienst privaatzaak is en de gematigde socialisten stellen
de klassenstrijd op de achtergrond en onthouden zich in latere
tijd, ook al om taktische redenen, van openlijke bestrijding van
de godsdienst. Doch als stelsel en ook in zijn practische levenshouding is het socialisme niet met het Christendom te verenigen.
Het berust op materialisme en op economisch determinisme;
het erkent geen hogere wereld en is, evenals het kapitalisme,
uitsluitend op het aardse leven gericht. De materie beheerst
alles. Klassenstrijd, critiek op bestaande toestanden, desnoods
sociale revolutie worden beschouwd als noodzakelijke stadia,
om de mensheid tot „hogere vormen" op te voeren. Door zijn
ontkenning van het recht op privaateigendom en door de mens
geheel ondergeschikt te maken aan de gemeenschap, doet het
de rechten en de vrijheid van het individu geweld aan. De
ondervinding leert dan ook, dat Katholieke leden van socialistische verenigingen meestal het geloof verliezen : hun geest
wordt te veel op de stoffelijke belangen gericht ; zij ontkomen
niet aan de vrije opvattingen omtrent de huwelijksmoraal, geboortebeperking, enz. I n zijn Encycliek „Quadragesimo anno"
stelt Paus Pius XI daarom nog eens uitdrukkelijk vast, dat
verzoening van Christendom en socialisme ook in zijn gematigde
vorm en met het religieus cachet, dat het vooral na de oorlog
soms heeft aangenomen, absoluut onmogelijk blij ft.
De baanbreker van de Sociale Actie door de
Sociale flctie in
Katholieken is W. E. von Ketteler, Bisschop
Duitsland.
van Mainz (t 1877), door Leo XIII zijn
„grote voorganger" genoemd. Zij n werk werd voortgezet . door
Fr. Hitze (1851-192o), een priester, sedert 1884 lid van de
Rijksdag, secretaris van de Volksverein fiir das kath. Deutschland (Munchen-Gladbach), onder wiens invloed en leiding de
Katholieken en het Centrum, uitgaande van de organische opvatting van het gemeenschapsleven, aan de sociale actie in haar
moderne vorm gingen deelnemen : onder erkenning van het
bestaande kapitalistische economische stelsel moeten de arbeiders streven naar sociale zelfstandigheid, en een gelijkberechtigd lidmaatschap der volksgemeenschap ; de staat moet door
Socialisme.
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een sociale wetgeving de arbeiders beschermen de Katholieken
moeten in het parlement daaraan meewerken. Aan het tot stand
komen der eerste belangrijke sociale wetten in Duitsland (1883,
1884, 1889, 189o) had het Centrum een groot aandeel, en
Hitze was meestal de rapporteur.
— I n Oostenrij k werkte K. von Vogelsang
In 0 ostenrijk.
1818 1890), door Von Ketteler uit het Protestantisme bekeerd, de vader der „christelijk-sociale partij".
Hij was anti-kapitalistisch ; hij en zijn volgelingen (prins von
Lowenstein, Kueffstein) zagen het hell in gemoderniseerdmiddeleeuwse corporaties, door de staat beschermd (feodalen).
— Kardinaal Manning achtte tussenkomst van de staat noodzakelijk, om de sociale gerechtigheid te handhaven.
— I n Frankrijk was door de Regering bij na
In Frankrijk.
niets gedaan. Van de Katholieken ging een
levendige actie uit, vooral op charitatief gebied. Doch er waren
twee richtingen : de eerste (Fr. le Play, abbe H. de Tourville,
de Belg Perin, Mgr. Freppel, Bisschop van Angers : de school
van Angers) was conservatief en op economisch gebied liberaal.
De sociale quaestie moet opgelost worden door de „Classes
dirigeantes", de bezittende klasse ; tussenkomst van de staat is
te verwerpen. De patroon moet volgens de geest van het Christendom de arbeiders goed behandelen, hun beschermer zijn; er
moet tussen hen een patriarchale verhouding heersen. De sociale
quaestie is dus volgens de school van Angers vooral van religieus-morele aard ; zij moet opgelost worden door de vernieuwing der christelijke gezindheid, vooral der naastenliefde. Volgens de andere richting is de sociale quaestie bovendien ook
van economische aard, en op de patroons rust niet minder de
plicht van rechtvaardigheid dan van naastenliefde. Ook graaf
Albert de Mun (1841-1914), de eigenlijke vader der Katholieke actie in Frankrijk, en zijn vriend de la Tour du Pin, meer
theoreticus, waren aanvankelijk van de eerste richting. Als
officieren tij dens de Frans-Duitse oorlog in gevangenschap geraakt, leerden zij de Katholieke actie in Duitsland kennen en
wilden die ook in hun vaderland invoeren. Zij stichtten het
„oeuvre des cercles", verenigingen van patroons en arbeiders
om de sociale quaestie te bespreken. Er verrezen een 400 cercles,
doch tot de leden behoorden meer patroons dan arbeiders en zij
waren niet populair bij de arbeiders, die weinig vertrouwen
hadden in de onbaatzuchtigheid en naastenliefde der liberaal
gezinde patroons. Zo begonnen de Mun en de la Tour het
-
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liberale economische systeem zelf en de uitwassen van het kapitalisme te bestrijden. De la Tour, beInvloed door Vogelsang,
was voor corporaties van patroons en arbeiders door de staat
erkend en begunstigd, de Mun voor sociale staatspolitiek en
arbeidersbescherming ; hij ijverde voor de totstandkoming der
wet van 1884, die de vorming van arbeiderssyndicaten mogelijk
maakte. Tot de tweede richting behoorde ook Leon Harmel,
eigenaar van grote fabrieken te Val du Bois (bij Reims), waar
hij een voortreffelijke regeling invoerde („le bon pere"). Hij
zag in, dat de arbeidersquaestie niet wezenlijk kon worden opgelost zonder medewerking der arbeiders zelf en pleitte reeds
in de 8oer jaren voor de zelfstandige organisatie der arbeiders.
De strijd tussen beide richtingen bereikte zijn hoogtepunt op het
internationaal congres van de sociale Katholieken te Luik
(I89 I), waar de meerderheid met Mgr. Doutreloux, Bisschop
van Luik (abbe Pottier, P. Rutten O.P. ; de school van Luik)
zich uitsprak voor een gematigde tussenkomst van de staat.
— IIn Belgie was ,in 1886 een christelijk-degig.
InBel
mocratische party gesticht met een sociaal
program en werden Katholieke arbeidersverenigingen opgericht ; ook in ons land komt omstreeks die tijd de Katholieke
sociale actie op.
— I n Zwitserland werkte Gasp. Decurtins
In Zwitserland.
( 1855-1 916), krachtig en intelligent ; hij
legde in 1887 aan het Zwitserse parlement een motie voor, die
ook aangenomen werd, om een internationale arbeiderswetgeving voor te bereiden. — I n Spanje had het socialisme meer
het karakter van revolutionnaire agitatie in dienst van politieke
partijen; van Katholieke zijde begon men de noodzakelijkheid
van sociale actie in te zien.
— I n I talie, evenals Spanje met weinig inIn Italia.,
dustrie, was het socialisme voor 187o zo goed
als onbekend. Toen drong het binnen en kreeg er meer dan
elders een revolutionnair karakter ; het had vooral invloed op
de landelijke bevolking en predikte verdeling van de bodem.
De toestand der boeren en landarbeiders was inderdaad zeer
ongunstig, vooral tengevolge van de dikwij ls onrechtvaardige
contracten tussen de boeren en de groot-grondbezitters. I n 1867
was een Katholieke vereniging voor de jeugd opgericht, in
187o de Unicone cattolica, in 1881 de Opera dei congressi, in
1889 de Unione cattolica per gli studi sociale. Voor de boeren
werden credietinstellingen opgericht. De leider der sociale
51'

actie in Italie werd Josef Toniolo (1845-1918), professor te
Pisa, de raadsman van Leo XI I I, een man van grote kennis,
vaste princiepen en bezadigd oordeel.
— In de verenigde Staten waren Mgr. GibIn Amerika.
bons, Ireland e.a. democratischgezind. Er
bestond een machtige arbeidersorganisatie, Knights of Labour,
met 730.000 leden, die interconfessioneel was en uiterlijk overeenkomst vertoonde met een geheim genootschap ; toen echter
een Katholiek, Powderley, tot grootmeester gekozen was, werd
alles uit de statuten verwijderd, wat enigszins met het geloof
in strijd kon zijn. Toch werd zij door de Canadese Bisschoppen
veroordeeld. De meeste Bisschoppen van de Verenigde Staten
stonden er echter welwillend tegenover, en Kardinaal Gibbons
zond een Memorandum naar Rome om haar te verdedigen,
waarop geantwoord werd, dat de vereniging „voor het ogenblik
geduld kon worden" (1888).
Leo XIII was volkomen overtuigd van de
Leo XHI.
grote betekenis der sociale q,
uaestie ook voor
de Kerk. Als Bisschop van Perugia had hij reeds in 1877 een
mandement uitgevaardigd tegen de misbruiken van het kapitalistisch regiem. I n de Encycliek „Quod apostolici" (1 878)
veroordeelde hij het socialisme, zonder ex professo de Katholieke opvatting uiteen te zetten. I n 1881 stelde hij te Rome een
commissie van theologen in, om de sociale quaestie te bestuderen. In 1884 kwam te Freiburg in Zwitserland de Union tot
stand, waar op bepaalde tijden sociale Katholieken (Blome, von
Lowenstein, Weiss 0.P., Kueffstein, Lehmkuhl S. J., de la
Tour du Pin, Toniolo, Decurtins, de Spanjaard de Cepeda)
bijeenkwamen om de sociale quaestie in studie te nemen ; het
resultaat der besprekingen werd door Kardinaal Mermillod,
Bisschop van Lausanne, aan de Paus opgezonden ; zij waren
van invloed op de Encycliek „Rerum Novarum".
Doch de sociale actie vond ook veel oppositie
Rerum Novarvm.
bij conservatieve Katholieken, die de liberale
economic bijna als een eis van het natuurrecht beschouwden
en zelfs rechtmatige critiek op bestaande misstanden, het vragen
van loonsverhoging, het wijzen op de plicht van rechtvaardigheid bij de patroons, als een uiting van socialisme en revolutionnaire geest verdacht maakten. Niet alle sociale Katholieken
hadden het gezag van Kardinaal Manning, die een critiek op
zijn sociale arbeid, als zou dit socialisme zijn, beantwoordde :
„Ik weet niet, wat volgens u socialisme is; voor mij is hetgeen
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ik doe Christendom." Ook onder de sociale Katholieken heerste
verschil van mening. Toen daarom pelgrimages van arbeiders
onder leiding van de Mun en Harmel (1889) tot hem kwamen,
toen van Amerika uit een beroep gedaan werd op de H. Stoel,
meende Leo XI I I niet langer te kunnen zwijgen en 15 Mei
1891 vaardigde hij de beroemde Encycliek uit over de toestand
der arbeiders, zonder twijfel een der belangrijkste feiten der
moderne kerkgeschiedenis.
De Encycliek „Rerum Novarum", over de
Inhoud.
toestand der arbeiders, zet de Katholieke leer
uiteen, die het midden houdt tussen de onbeperkte vrijheid van
het liberalisme, waardoor de arbeiders worden uitgebuit en de
dwang van het socialisme, dat de privaateigendom opheft, de
individuen opoffert aan de gemeenschap en als middel tot sociale hervormingen de klassenstrijd predikt.
De Encycliek maakte allerwegen een diepe indruk en werd
ook door vele niet-Katholieken met instemming begroet. Zij
heeft, zoals Paus Pius XI in zijn Encycliek „Quadragesimo
anno" (1931) uiteenzet, een deugdelijke grondslag gelegd en
een krachtige prikkel gegeven ter ontwikkeling van het sociale
en economische leven volgens de Katholieke beginselen; zij bebevorderde de morele en sociale vorming der arbeiders om hen
steeds meer het bewustzijn van hun menselijke en christelijke
waardigheid bij te brengen : zij dwong langzamerhand het liberalisme zijn plaats of te staan aan de nieuwe sociale politiek;
zij bevestigde Lei t eulii der arbeiciers op eigen verenigingen,
zodat tairijke bonden ontstonden, die zich verdienstelijk maakten niet al Teen jegens de godsdienst, doch ook jegens de staat
en het waarachtig sociaal welzijn. In genoemde Encycliek heeft
de H. Vader de leer van zijn grote voorganger bevestigd en in
verband met de tegenwoordige omstandigheden nader toegelicht
(gezinsloon; het moderne economische stelsel niet verkeerd in
zich, doch met allerergste misbruiken belast).
§ 3. Kerk en Staat.

I n de nieuwere tij d traden het meest op de voorgrond de gebeurtenissen van kerkelijk-politieke aard in
Frankrek.
Frankrijk. In 1879 kwamen daar aan de Regering de laicistische republikeinen, onder de leuze : „VOOr de
republiek, tegen de monarchie." Reeds dadelijk onder President
Jules Grevy (1879-1887) begon de vervolging. Men begon
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het Concordaat in een voor de Kerk ongunstige zin uit te leggen en toe te passen. Omdat het Concordaat geen bepalingen
bevat over godsdienstige verenigingen, werd verondersteld, dat
deze een aparte autorisatie van de Regering nodig hadden.
I n 1888 kreeg de Societeit van Jezus bevel zich te ontbinden en
haar huizen te sluiten. Ofschoon Leo XIII de Oversten van
Orden en Congregaties aanmaande, om aan de Regering de
verklaring te geven, dat zij in geen enkel opzicht vijandig
stonden tegenover de republiek, hebben verschillende kloosteroversten dit niet gedaan, met het gevolg, dat 261 huizen van
mannelijke kloosterlingen werden opgeheven. I n 1882 werd de
strijd begonnen tegen de scholen : het staatsonderwijs zou kosteloos zijn en daardoor de concurrentie van het bijzondere onmogelijk. Dit mislukte door de grote offervaardigheid van de
Franse Katholieken, Als motief van deze wetten werd aangegeven, dat de Katholieken monarchistisch
Monarch step en
waren en dus vijanden der republiek. Leo
Leo X111.
XIII spoorde daarom de Katholieken aan,
om de republiek eerlijk te erkennen. Dat vele Fransen aan deze
vermaning geen gehoor gegeven hebben, is aanleiding geworden tot grote verdeeldheid onder de Franse Katholieken en van
de kracht van het antikerkelijk bloc. Noch de Pauselijke Encyclieken over deze kwestie (Encycliek „Nobilissima Callorum
Gens", 1883) noch de toespraak, die Kardinaal Lavigerie 12
November 1890 hield bij gelegenheid van een maaltijd ter ere
van het te Algiers aangekomen Franse eskader, en waarin hij
met instemming van Leo XIII verklaarde : „Als de wil van een
• yolk zich duidelijk uitgesproken heeft, komt het ogenblik de
bestaande regeringsvorm te erkennen „sans arriere pensee",
konden de eenheid onder de Katholieken herstellen.
Met nieuwe felheid begon de vervolging in het jaar 1 901 .
Toen werd een wet aangenomen, dat geen Congregatie gevormd
mocht worden zonder een bijzondere wet, die haar werkzaamheid regelt en geen nieuwe stichting zonder een speciaal decreet.
Onder minister-president E. Combes ( 1902—
Combes.
1905), een vroegere seminarist, die openlijk
verklaarde de Kerk te zullen vervolgen tot volkomen vernietiging, werd deze wet streng uitgevoerd. Aan de meeste Congregaties werd de autorisatie geweigerd. Het milliard, dat de bezittingen van de kloosters zou opbrengen, is nooit in de staatskas terecht gekomen. Een nieuwe wet van 1904 verbood zonder
meer aan de Congregaties het geven van onderwijs : er werden
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ipoo scholen gesloten, 40000 gingen over in handen van leken.
De kerkvervolger Combes wilde de Bisschoppen benoemen
zonder voorafgaande bespreking met de H. Stoel. Deze zou
eenvoudig de Canonieke institutie moeten geven, wat de Paus
natuurlijk niet kon toestaan. De minister dreigde toen, dat hij
in het vervolg de zetels onbezet zou laten. Het bezoek van president Loubet aan de Koning van I talie geBreuk met Rome.
bracht in 1904, waartegen de Paus protesteerde, werd aanleiding tot het terugroepen van de Franse gezant
bij de H. Stoel. Toen Pius X de Bisschoppen van Laval en
Diion naar Rome ontbood, wendden deze Bisschoppen zich tot
Combes, die de reis naar Rome verbood, de Pauselijke Nuntius,
Mgr. Lorenzelli, wegzond en de papieren van de nuntiatuur
in beslag nam.
9 December 1905 werd het concordaat opgeScheiding van Kerk
heven. De Regering erkent niet meer de
en Staat.
Katholieke Kerk, maar alleen locale verenigingen van eredienst : associations cultuelles ; alle subsidies van
de kerkgenootschappen houden op, alle goederen van de Kerk
komen aan de Staat, doch kunnen voor het gebruik aan de
associations cultuelles overgedragen worden.
In overleg met de Franse Bisschoppen besliste Pius X, dat
de associations cultuelles onaanvaardbaar waren (10 Augustus
1906). De Bisschoppen en de gelovigen gehoorzaamden, en de
Regering stond machteloos tegenover deze passieve tegenstand.
In 19°7 worden de kerkgehrmwen in briiikleen aan de Kathn-

lieken afgestaan.
Deze beroving en ontrechting van de Kerk
was inderdaad een zware slag, maar er waren
toch ook onmiskenbare voordelen aan verbonden. Vooreerst
was door de opheffing van het Concordaat de Kerk in Frankrijk eindelijk vrij geworden. Had het Concordaat in vroegere
eeuwen over het algemeen gunstig gewerkt voor de Kerk, de
antikerkelijke Regeringen van de laatste tientallen jaren gebruikten het Concordaat als een middel, om de Kerk te verdrukken ; met name was er bij de grote uitbreiding van de
steden geen mogelijkheid, om kerken te bouwen ; daarvoor was
nodig de goedkeuring van de Regering, die natuurlijk niet gegeven werd. De Franse Katholieken hebben zich toen getoond
in hun voile edelmoedigheid ; niet alleen dat zij door de „denier
du culte" gingen zorgen voor het onderhoud van hun beroofde
geestelij ken, zij zijn ook kerken gaan bouwen, zodat b.v. te
Gevolgen.
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Parijs in 1912 er 39 bedehuizen meer waren dan in 1905. De
achterstand is nog niet volkomen ingehaald, met hoe grote
edelmoedigheid er ook gewerkt wordt door de geestelijken en
geofferd door de leken, zoals b.v. te lezen is in het mooie boekje
van P. Lhande : Le Christ dans la Banlieue.
Een tweede voordeel was, dat bij de benoerning van de Bisschoppen de Regering niets meer te zeggen had, zodat de Paus
in voile vrijheid tot de Bisschoppelijke waardigheid kan verheffen, diegenen, van wie hij voor de Kerk het meeste heil
verwacht.
De oorlog bracht verademing door de „union
De vervolging luwt.
sacree". Wel werden de lekenwetten niet opgeheven, maar zij werden niet meer toegepast. De meeste
kloosterlingen konden terugkeren. In 1921 werd het gezantschap bij de H. Stoel hersteld, en voor het bezit en het beheer
van de nieuw verworven kerkelijke goederen werd de mogelijkheid gesteld door het oprichten van associations diocesaines,
die in overeenstemming zijn met het kerkelijk recht.
De Regering Herriot (1924) sloeg weer de antikerkelijke
richting in, doch stuitte op de van Elzas-Lotharingen uitgegane tegenstand der Katholieken, terwijl er bij het yolk weinig
geestdrift voor anti-clericalisme bestond.
Nieuwe moeilijkheden in het leven van de
Action francaise.
Franse Kerk deden zich voor door de Action
francaise. Dat is een nationalistische beweging, die ontstaan
is tijdens de Dreyfus-affaire (1899). Zij werd geleidelijk aan
anti-democratisch, anti-republikeins en monarchistisch. De
grote leider is Charles Maurras. Een sterke politieke partij
heeft zij nooit kunnen vormen, maar wel een onmiskenbare
invloed uitgeoefend in intellectuele kringen en onder de
Katholieken. De beginselen van de Action francaise berusten
op het positivisme : de Katholieke dogma's hebben geen waarde
als openbaringswaarheden, doch wel als onontbeerlijke principen voor het nationale en sociale leven. Daarom kan de monarchie niet tegen de Katholieke godsdienst zijn.
De veroordeling van de Sillon betekende een
Sillon.
versterking van de Action francaise. De Silion werd in 1894 door Marc Sangnier gesticht en werkte aanvankelijk zeer verdienstelijk in godsdienstige propaganda en
sociale actie onder de arbeiders. Later echter ontaardde zij in
een humanitair dernocratisch streven, dat zich ook onttrok aan
de leiding van het kerkelijk gezag. I n 19ro veroordeelde Pius
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X deze streving. De leiders onderwierpen zich, maar vele Katholieken trokken ten onrechte de consequentie, dat in de veroordeling van de Sillon een aanmoediging kon gezien worden
van de Action francaise. Reeds onder Pius X had de Congregatie van de Index (1914) verschillende werken van Maurras
en het tijdschrift 1' Action francaise veroordeeld, maar op aandrang van hoge Franse geestelijken werd het decreet toen niet
gepubliceerd.
Na de oorlog veranderde de toestand. De
Veroordeling.
Action francaise had vooral steun gevonden
bij de Katholieken, omdat de republiek antichristelijke wetten
uitvaardigde ; nu echter was de vervolging gestaakt ; de betrekkingen met de H. Stoel waren weer aangeknoopt ; het drijyen der Action francaise tegen de republiek kon aanleiding
geven tot nieuwe kerkvervolgingen ; bovendien was het onverstandig en gevaarlijk de Katholieken te binden aan een politieke
antirepublikeinse partij ; de godsdienstige opvattingen der leiders vormden een gevaar voor de Katholieken ; het dagblad
l'Action francaise ging ook op moreel gebied niet vrij uit. I n
1926 publiceerde en bevestigde het H. Officie het I ndexdecreet
van 1914 en veroordeelde het dagblad 1' Action francaise. De
Franse Bisschoppen onderwierpen zich aan de uitspraak van
Rome, en bepaalden, dat degenen, die openlijk de Action francaise blijven aanhangen, de H. Sacramenten en de kerkelijke
begrafenis niet kunnen ontvangen.
Het is opnieuw gebleken, `dat het Katholicisme in Frankrijk
onuitroeibaar is. In de latere jaren is er heel beslist onder de
intellectuele en artistieke elite een terugkeer naar de Kerk te
constateren : Brunetiere, Huysmans, Coppee, Psichari, Bazin,
Bordeaux, Bertrand, Bourget, Claudel, Maritain.
De wereldoorlog en de daaruit ontstane verDuitsland.
warring heeft de laatste jaren aan de Kerk
heel wat moeilijkheden veroorzaakt. Duitsland verloor door de
Vrede van Versailles 3 millioen Katholieke inwoners, zodat
het percentage der Katholieken daalde van 36.7 % tot 33.5 %.
Antigodsdienstige en naturalistische heidense strevingen kwamen met elementaire kracht te voorschijn. Socialisme en cornmunisme en iets later nationaal-socialisme trokken niet weinig
Katholieken mede. I n de moeilij kste jaren na de oorlog heeft
het Centrum grote invloed uitgeoefend. Toch valt er ook voordeel te boeken. Krachtens de Grondwet van Weimar (1919)
kwam de Kerk geheel vrij te staan. Het confessioneel karakter
-2
1-
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van de school werd gewaarborgd. I n 1924 kwam een Concordaat
tot stand met Beieren, in 1929 met Pruisen. De verandering in
Regeringsvorm in 1933, toen Adolf Hitler
Hitler.
Rijkskanselier werd, zette alles weer op losse
schroeven. Wel werd 20 Juni 1933 een Concordaat met het
Derde Rijk ondertekend door Kardinaal Pacelli en vicekanselier Von Papen, maar reeds 1 o September, bij de ratificatie,
toonde de H. Stoel bezorgdheid over de uitvoering van de bepalingen inzake de Katholieke organisaties en de Pers. Sindsdien komt er dagelijks meer reden voor die bezorgdheid.
De voormalige Oostenrijks-Hongaarse monarOostettrijk.
chie viel door de oorlog uiteen. I n Oostenrijk
dreigde het werk van de bekwame en populaire burgemeester
van Wenen K. Lueger ( 1844-1910 ) , die met de Christelij ksociale partij zoveel goed gedaan had, teniet te gaan. Na de
oorlog nam de sociaal-democratie hand over hand toe, tot
Dolfuss (t 1934) orde bracht in het land. Sindsdien wordt er
krachtig gestreefd naar een organisatie op basis van „Quadragesimo Anno".
Hongarije met zijn overwegend Katholieke
Hon garije.
bevolking kwam een ogenblik onder de cornmunistische terreur van Bela Kun. Sindsdien geniet de Kerk
er absolute vrijheid.
Tschecho-Slovakije met zijn naar nationaliTschecho-Slovakije.
teit veel gemengde bevolking is overwegend
Katholiek. Na de oorlog ontstond een „hervormings-beweging"
onder de Tschechische geestelijkheid, welke pleitte voor afschaffing van het celibaat, democratisering van het kerkelijk
bestuur en grotere deelname daaraan van de leken, alsmede
voor invoering van de oud-slavische liturgie. Deze eisen werden
door Rome afgewezen. Toen werd gesticht de Tschecho-Slovakische Kerk, die met enige honderdduizenden leden voortbestaat. De kracht van het Katholicisme toonde zich op de Katholiekendag te Praag ( 93 ), die onder grote deelneming van
alle nationaliteiten gehouden werd.
De Balkanstaten Joego-Slavie en Roemenie kregen door de
Vredesverdragen grote Katholieke gebieden. De Regeringen
bevorderen de Grieks-Orthodoxe Kerk.
In Mexico is het sinds de losscheuring van.
Mexico.
Spanje (1821) woelig geweest door de rassentegenstelling, die ook een grote invloed uitoefende op de kerkelijke politiek van de afwisselende Regeringen. Het begon met
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het verzet tegen de Spaanse geestelliken, die in 1827 voor het

grootste gedeelte het land verlieten. Dan volgen maatregelen
tegen de Katholieke invloed op de scholen, tegen kloosters en
kerkelijke bezittingen. Dat duurde zo de hele 19e eeuw, tot
Carranza in 1919 de aan de Kerk vijandige wetten als uiting
van „fanatisme, dat in deze tijd niet thuis hoort" buiten werking stelde. Maar weldra begon het opnieuw
Caller
onder President Calles (1924-1928) onder
de invloed van de communistische partij. Het aantal der geestelijken werd hoe langer hoe meer ingeperkt, scholen werden gesloten, buitenlandse priesters en ordesgeestelijken uit het land
gezet, de kerkelijke goederen geconfiskeerd.
De 4493 geestelijken in Mexico bleven bijna alien standvastig
en kozen gevangenschap, verbanning en dood boven het toegeven aan de onrechtmatige eisen. Aan de weinige priesters,
die overbleven, was het bijna onmogelijk hun ambt uit to
oefenen. Alleen in het jaar 1926 werden 147 priesters vermoord.
Onder President Portes Gil kwam (1929) een overeenkomst
tot stand. De Bisschoppen konden terugkeren en de godsdienstoefeningen konden hervat worden, maar weldra werd de strijd
hervat, het aantal priesters werd beperkt, voor de Staat Mexico
op 25 voor s 4 millioen inwoners, voor Neder-Californie 2, enz.
In geheel Mexico zij n slechts 197 priesters toegelaten. In 1934
werd door de scholen ingevoerd de atheistische en socialistische
opvoeding. Kort daarop werden alle Bisschoppen verbannen.
4.

iviissien en

riereniging.

In de loop der i 8e eeuw was de geloofs- en
missieijver verslapt, de macht van Spanje en
Portugal in Europa en in de Kolonien steeds meer gedaald, de
jezuietenorde opgeheven. De Franse revolutie en de Napoleontische oorlogen ontwrichtten in een groot deel van Europa het
kerkelij k leven ; Napoleon confiskeerde een deel der bezittingen
der Propaganda ; haar seminarie en dat van Parijs werd gesloten. Het missiepersoneel werd bijna niet meer aangevuld ;
de regeringssubsidies hielden op, het godsdienstig leven in de
Missien geraakte in verval. Zo scheen in het begin der i 9e eeuw
het werk van drie eeuwen ten ondergang gedoemd.
In het Oosten waren omstreeks i 800 naast 381.000 geunieerden nog 6000 Latij nse Christenen. Afrika, met nog een 30.000
V erval der Missies.
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naam-Christenen in de Congo, was practisch verlaten ; VoorIndie had nog geen 500.000, Achter-Indie 300.000, China nog
geen 200.000 Christenen. In Zuid-Amerika verlamden voortdurende revoluties alle bekerings-actie. De statistiek van omstreeks 182o is nog treuriger.
De godsdienstige herleving van het KathoNieuwe iiver.
licisme in de 19e eeuw moest ook een hernieuwde drang opwekken naar geloofsverkondiging, die immers essentieel aan het Christendom is ; de grootse missie-actie
der laatste i oo jaar is een uiting van de levenskracht der Kerk.
Daarbij kwamen natuurlijke factoren : het gemakkelijker verkeer, de belangstelling, door ontdekkingsreizigers en geleerden
voor vreemde landen opgewekt, de romantiek met haar universele tendenzen en idealisme, de economische en politieke belangstelling voor de kolonien bij de Europese mogendheden,
die dikwijls de Missie als beschavingsfactor steunden, en in
ieder geval door beveiliging der missionarissen, het aanleggen
van wegen, enz. haar werkzaamheid mogelijk maakten. De
anti-slavernij-beweging van Kardinaal Lavigerie vestigde de
aandacht op de treurige toestand van zoveel millioenen ongelukkigen in Afrika, doch heeft ook voor de Mission in andere
werelddelen geestdrift gewekt. Zo vatten de oude orden haar
missietaak weer op, terwijl talrijke nieuwe congregaties tot dat
doel gesticht werden. Verblijdend en van zeer grote betekenis
is de verschijning van de vrouw op het missieveld, die voor
ziekenverpleging en onderricht het vertrouwen der inboorlingen
wint, en daardoor het werk der missionarissen voorbereidt en
ondersteunt; ook talrijke broeders zijn in deze geest werkzaam.
En de missiepioniers worden gesteund door
Nieuwe middelen.
de
gelovigen. Want dit is een ander hoopvol
Missie-actie.
teken des tijds : in tegenstelling met vroeger,
toen de regeringen grotendeels de Missien leidden en financierden, heeft nu de missieactie wortel geschoten in het Katholieke yolk, dat het als zijn plicht beschouwt, aan de uitbreiding
van het Godsrijk mede te werken. Talrijke verenigingen zijn
gesticht om door gebed en door materiele en morele steun de
missionarissen te hulp te komen. De voornaamste zijn het in
1822 te Lyon door Pauline Jaricot opgerichte Genootschap tot
voortplanting des geloofs, het in 1843 door Mgr. ForbinJanson, b. van Nancy, gestichte Genootschap der H. Kindsheid
(de kinderen voor de kinderen), het St. Petrus liefdewerk tot
vorming van de inlandse clerus (1889). Deze drie genootschap520

pen zijn door Pius XI tot pauselijke missie-genootschappen ver
heven. Daarnaast staan meer dan 200 kleinere verenigingen,
waarvan vele van missionerende orden uitgaan; de meeste geven
eigen tijdschriften uit : Voor de priesters bestaat de Unio cleri
pro missionibus (Priestermissiebond). De nieuwste deelname
van leken aan het missiewerk is de in Duitsland begonnen Me-.
dische missieactie. De missielogie werd een eigen wetenschappelijk vak (het eerst in Duitsland ; 1910 leerstoel te Miinster ; in
1930 te Nijmegen). Door tijdschriften (meer dan 400 in 1929),
congressen, tentoonstellingen wordt de belangstelling levendig
gehouden.
In de rge eeuw stond Frankrijk aan de spits.
In de verscAillende
Daar
ontstonden de meeste missiecongregalanden.
ties ; het leverde de meeste missionarissen, gaf
de grootste financiele steun. De kerkvervolging heeft ook de
missieactie geschaad. In Duitsland begon op het laatst der
vorige eeuw de missiebeweging, die steeds is blijven groeien,
ondanks het verlies der kolonien. Een bijzonder eervolle plaats
werd in de 19e eeuw en ook thans nog ingenomen door Belgie
en Nederland (Le Sage ten Broek een vurige missie-apostel ;
in en voor de Missie werken uit Nederland (1930) 1666 priesters, 42 fraters clerici, 839 broeders, 1696 Zusters ; 4o Nederlandse kerkvoogden, 67 tijdschriften).
In het geheel telde het missiepersoneel in 1927: 46.174 leden,
onder wie 12.952 priesters (hiervan 4305 inlandse), 511 o broeders, 28.112 zusters (H.M. 1 1 (1930) 249).
n.
rnis
r-r-g-riiis XVI, hel-ben
siebeweging krachtig aangemoedigd en gesteund. Na de oorlog,
die ook in de missiegebieden zoveel onheil veroorzaakte, hebben
P. Benedictus XV (enc. „Maximum illud", 1919) en P. Pius
XI („Rerum ecclesiae" 1926) tot nieuwe ijver opgewekt. Het
is een beslissend ogenblik voor de Missien. In vele volkeren
is een drang naar bewustwording en zelfstandigheid, naar
bevrijding van vreemde heerschappij levendig geworden het
is van het allergrootste belang, welke houding tegenover het
Christendom zij op dit keerpunt hunner geschiedenis zullen
aannemen. In de laatste jaren heeft ook een
Methode.
methodische hernieuwing en hervorming van
het bekeringswerk plaats. Scherp hebben de beide laatste Pausen
het enge nationalisme veroordeeld, dat de Missie bewust of onbewust in dienst stelt van propaganda voor het vaderland. Het
Europeanisme, dat alles op Europese geest wil schoeien, maakt
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plaats voor een betere erkenning en waardering der nationale
eigenaardigheden der volkeren. Krachtig wordt gewerkt voor
de vorming van een inlandse clerus en een inlands episcopaat.
Pauselijke visitatoren en delegaten werden naar de verschillende gebieden gezonden ; de krachten worden door de Propaganda
meer systematisch verdeeld en de te grote districten gesplitst.
Ook de zetel van deVoortplanting des geloofs is naar Rome
overgebracht.
Aan het hoofd der Propaganda, de grote missiecentrale,
stond sedert 1918 Kardinaal W. van Rossum, wiens krachtige,
doelbewuste en organisatorische leiding in alles merkbaar was.
Het terrein der Missie kan men in het algeMissie onder Momeen
verdeleri in drie gebieden, verschillend
hammedanen.
wat de godsdienst en de cultuur der volkeren
en de methode der geloofsprediking betreft. Voor-Azie en
Noord-Afrika vallen onder de Mohammedaanse cultuurkring.
De Islam is daar met het nationale en politieke leven samengegroeid ; de godsdienst is zeer simplistisch en gemakkelijk
(polygamie) en bovendien zeer fanatiek, zodat bekeringen tot
het Christendom tot dusver uiterst zeldzaam zijn. Misschien
biedt de ontsluiting van de I slam voor Westerse invloed enige
kans. I n latere tijd voert de Islam een levendige propaganda en
toont hij een grote expansieve kracht, vooral in Afrika en I ndie
(talrijke universiteiten, meer dan 400 dagbladen). I n de landen, die vroeger of thans nog onder Mohammedaanse heerschappij stonden, wonen talrijke Christenen, meest niet-geanieerde, onder wie vele missionarissen werkzaam zijn.
De cultuurvolkeren in Oost- en Zuid-Azie
In Oost- en Zuid(I ndie, China, Japan) zijn aanhangers van
het Boeddhisme, Hindoeisme, Confucianisme, Mohammedanisme, Schintoeisme.
De natuurvolkeren van Afrika (negers) , OceIn Afrika.
anie, Amerika (1 ndianen) zijn meest fetischaanbidders. Onder de negers vooral is in latere tijd een vruchtbaar apostolaat uitgeoefend.
Het getal bekeerlingen is betrekkelijk niet groot, doch de
christelijke geest dringt geleidelijk bij vele volkeren door.
Des te bewonderenswaardiger is dit resultaat,
Moeilijkheden voor Wiil
de moeilijkheden zo ontzettend groot zijn.
de Missie.
Het zedeloze leven en het ongeloof van vele
Europeanen, die slechts op winst bedacht zijn en de wreedheid
van de wereldoorlog, waarin ook vele kolonien betrokken wer522

den, konden geen hoge gedachte geven van de Westerse beschaving. De Europese regeringen belemmeren soms meer de
Katholieke Missie, dan dat zij Naar steunen. Het Christendom,
verdeeld in talloze kerkgenootschappen, die elkander dikwijls
tegenwerken, vindt in verschillende landen tegenover zich een
nationale godsdienst als betrekkelijke eenheid, vooral de Islam
met zijn afgesloten systeem. De Islam, het Protestantisme, met
zijn rijke geldmiddelen, het Bolsjewisme voeren een krachtige
propaganda en vormen een bedreiging voor het Katholieke missiewerk. In de laatste tijd heerst in verschillende landen een
sterk nationalisme, dat vijandig staat tegenover al hetgeen van
het Westen komt, in andere de burgeroorlog, die een vreedzame geloofsprediking onmogelijk maakt.
Naast de uitgebreide werkzaamheid in de
Herettiging.
Missie nemen in de bemoeiingen van de Pausen en de belangstelling van de Kerk een voorname plaats in
de pogingen tot hereniging van de Oosterse Kerken. Vroeger
werd reeds gemeld, hoe Pius I X de schismatieke Bisschoppen
van het Oosten uitnodigde tot het Vaticaans Concilie. I n diezelfde lijn werkte Leo XI I I, die de Oosterlingen opriep, om
tot de eenheid terug te keren. Hij stichtte of verbeterde verschillende Oosterse colleges. Benedictus XV richtte een afzonderlijke Congregatie op voor de Oosterse aangelegenheden, legde
de grondslag voor een Pauselijk Oosters I nstituut, dat door
Pius XI (1923) voltooid werd.
Deze laatste Paus wordt ook wel genoemd de Paus der Hereniging um Lijii Emy ullekeki en zij oproep -v-an 1924 aan de
Benedictijner monniken, om zich op het werk van de Hereniging toe te leggen. De resultaten zijn tot nog toe niet groot,
omdat de nationale tegenstelling tussen Oost en West moeilijk
te overwinnen is, omdat de leer van de Oosterse Kerken van
vandaag verder of staat van de leer van Rome, dan dit in de
I I e eeuw het geval was; daarenboven zijn er tekenen, die er op
wijzen, dat de Oosterlingen zich meer aangetrokken voelen tot
gemeenschap met de afgescheiden Kerken in het Westen, dan
met Rome.
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CHRONOLOGISCHE LI JST DER PAUSEN.
Met verlof van de schrij ver overgenomen uit P. Albers' „Handboek der
Algemene Kerkgeschiedenis".

(De namen zonder volgnummers geven de tegenpausen aan ) .

I. De H. Petrus
67?
2. De H. Linus
67-76?
3. De H. Anacletus
76 91?
4. De H. Clemens I
9I-Ioo?
5. De H. Evaristus
100-105?
6. De H. Alexander I 105-115?
7. De H. Sixtus I
115-125?
8. De H. Telesphorus 125-136?
9. De H. Hyginus
136-140?
1o. De H. Pius I
140-155?
I I. De H. Anicetus
155-166?
12. De H. Soter
166-175?
13. De H. Eleutherius 175-189?
14. De H. Victor I
189-199
15. De H. Zephyrinus
199-2 1 7
16. De H. Callixtus I
217-222
Hippolytus
217-235
17. De H. Urbanus I
222-230
18. De H. Pontianus
230-235
19. De H. Anterus
235-236
20. De H. Fabianus
236-250
21. De H. Cornelius
251-253
Novatianus
251-258 ?
22. De H. Lucius I
2 53-2 54
23. De H. Stephanus I
2 54-2 57
24. De H. Sixtus II
257-258
25. De H. Dionysius
259-268
26. De H. Felix I
269-274
27. De H. Eutychianus
275-283
28. De H. Cajus
283-296
29. De H. Marcellinus 296-304
3o. De H. Marcellus I
308-309
31. De H. Eusebius
309-310?
32. De H. Melchiades
311-314
33. De H. Silvester I
3 1 4-335
34. De H. Marcus
336
35. De H. Julius I
337-35 2
36. De H. Liberius
352-6
Felix
355-3 6 5
37. De H. Damasus I
366-384
Ursinus
366-367
38. De H. Siricius
3 84- 399
39. De H. Anastasius I 399- 401
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40. De H. Innocentius I 401-417
41. De H. Zosimus
417-418
42. De H. Bonifatius I 418-422
Eulalius
418- 419
43. De H. Coelestinus I 422-432
432-440
44. De H. Sixtus III
45. De H. Leo I
440- 461
46. De H. Hilarius
461 - 468
468-483
47. De H. Simplicius
48. De H. Felix II (III) 483-492
492-496
49. De H. Gelasius I
5o. De H. Anastasius II 496-498
51. De H. Symmachus 49 8-5 1 4
Laurentius
498-505
52. De H. Hormisdas
514-523
53. De H. Joannes I
523-526
54. De H. Felix III (IV) 526-53o
55. De H. Bonifatius II 53o-532
Dioscorus
53 0
56. Joannes II
533-535
57. De H. Agapetus I 535 -53 6
58. De H. Silverius
53 6-537
59. Vigilius
537-555
6o. Pelagius I
556-561
61, Joannes III
561 - 574
62. Benedictus I
575- 579
63. Pelagius II
579-590
64. De H. Gregorius I
590-604
65. Sabnianus
604-606
66. Bonifatiius III
607
67. De H. Bonifatius IV 6o8-615
68. De H. Deusdedit
(Adeodatus I)
615-618
69. Bonifatius V
619-625
70. Honorius I
625-638
71. Severinus
640
72. Joannes IV
640-642
73. Theodorus I
64 2-6 49
74. De H. Martinus I
649 -6 53
75. De H. (?) Eugenius I 654 - 657
76. De H. Vitalianus
657-672
77. Adeodatus II
672-676
78. Donus
676-678

79.
80.
81.
82.
83.

De H. Agatho
De H. Leo II
De H. Benedictust II
Joannes V
Conon
Theodorus
Paschalis
84. De H. Sergius I
85. Joannes VI
86. Joannes VII
87. Sisinnius
88. Constantinus I
89. De H. Gregorius II
9o. De H. Gregorius III
91. De H. Zacharias 1 )
92. Stephanus II
93. De H. Paulus I
Constantinus II
Philippus
94. Stephanus III
95. Hadrianus I
96. De H. Leo III
97. Stephanus IV
98. De H. Paschalis I
99. Eugenius II
100. Valentinus
I0I. Gregorius IV
Joannes
102. Sergius II
103. De H. Leo IV
104. Benerictus III
Anastasius
105. De H. Nicolaas I
106. Hadrianus. II
107. Joannes VIII
108. Marinus I
109. Hadrianus III
1 1o. Stephanus V
III. Formosus
II2. Bonifatius VI
113. Stephanus VI
114. Romanus
115. Theodorus II
116. Joannes. IX
117. Benedictus IV
118. Leo V
Christophorus

678 681
682-683
684-685
685-686
686-687
687
687-692
687-701
701-705
705-707
708
708-715
715-73 I
73 1-74 1
1-75 274
2-75775
757-76 7
767-768
768
768-772
772-795
795-816
816-817
817-824
824-827
827
827-844
8 44
844- 847
847- 855
8 55-8 5 8

855
858-867
867-872
872-882
882-884
884-885
885-891
891-896
896
896-897
897
897
898-9oo
900-903
903
903-904

119. Sergius III
120. Anastasius III
12 I . Lando
122. Joannes X
123. Leo VI
124. Stphanus VII
125. Joannes XI
126. Leo VII
127. Stephanus VIII
128. Martinus II
129. Agapetus II
130. Joannes XII
131. Leo VIII
(tegenpaus?)
132. Benedictus V
(tegepaus?)
133. Joannes XIII
134. Benedictus VI
Bonifatius VII
135. Benedictus VII
136. Joannes XIV
137. Bonifatius VII
nogmaals
138. Joannes XV
139. Gregorius V
Joannes XVI
(tegenpaus?)
140. Silvester II
141. Joannes XVII
142. Joannes XVIII
143. Sergius IV
144. Benedictus. VIII
Gregorius
145. Joannes XIX
146. Benedictus IX
147. Silvester III
148. Gregorius VI
149. Clemens II
150. Damasus II
151. De H. Leo IX
152. Victor II
153. Stephanus IX
154. Benedictus X
(tegenpaus ?)
155. Nicolaas II
156. Alexander II
Honorius II

904-91r
911-913
9 1 3-9 1 4
914-928
928-929
929-931
93 1-935
93 6 939
939-942
-946942
946-955
955-964
964-965
964-966
965-972
973-974
974-983
974
983-984
984-985
985-996
996-999
997-998
1003
I 003-1009
1.039 1012
1012-1024
1012
1024-1032
1032-1044
1045
I 045-1046

I 046-1047
I 048
1049-1054
1055-1057
1057-1058
1058-1059
1058-1061
106 1-1 0 73
1 0 6 1 - 1 06 9

1 ) Op Zacharias volgde Stephanus, die zij n keuze slechts 3 dagen overleefde en ge-

woonlijk niet meegeteld wordt.
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9-103

1073-1085
157. Gregorius VII
Clemens III
1084-1100
Een jaar sedisvacatio
158. De Z. Victor III
1086-1087
159. De Z. Urbanus II 1088-1099
160. Paschalis II
1099-1118
Theoderik
iioo--i 102
iIO2
Albertus
I105-1 III
Silvester IV
1118-1119
161. Gelasius II
III8-112 I
Gregorius VIII
1119-1124
162. Callixtus II
1124-113o
163. Honorius II
Coelestinus II
1124
1130-1143
164. Innocentius II
Anacletus II
1130-1138
Victor IV
1138
1143-1144
165. Coelestinus II
1144-1145
166. Lucius II
167. De Z. Eugenius III 1145-1153
1153-1154
168. Anastasius IIV
1154-1159
169. Hadrianus IV
1159-1181
170. Alexander III
1159-1164
Victor IV
1164-1168
Paschalis IIII
I i68-1 '79
Calixtus III
I 179-1180
Innocentius III
I181-1185
171. Lucius III
I 185-i 187
172. Urbanus III
1187
173. Gregorius VIII
1187-1191
174. Clemens. III
1191-1198
175. Coelestinus III
1198-1216
176. Innocentius III
1217-1227
177. Honorius III
1227-1241
178. Gregorius IX
1241
179. Coelestinus IV
Twintig maanden sedisvacatio.
1243-1254
180. Innocentius IV
1254-1261
181. Alexander IV
1261-1264
182. Urbanus IV
183. Clemens IV
1265-1268
Twee jaar en negen maanden
sedisvacatio.
184. De Z. Gregorius X 1271-1276
185. De Z. Innocentius V
i86. Hadrianus V
1276-1277
187. Joannes. XXII
188. Nicolaas III
1277-1280
189. Martinus IV
1281-1285
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190. Honorius IV
1285-1287
Dertien maanden sedisvacatio.
191. Nicolaas IV
1288-1292
Twee jaar en drie maanden
sedisvacatio.
192. De H.H.Coelestinus V
1294
193. Bonifatius VIII
1294-1303
194. De Z. Benedictus
XI
1303-1304
195. Clemens V
1305-1314
Twee jaar sedisvacatio.
1316- 1334
196. Joannes XXII
Nicolaas V
1328-1330
197. Benedictus XII
1 334-1 342
198. Clemens VI
1342-1352
199. Innocentius VI
1352-1362
200. Urbanus V
1362-1370
201. Gregorius XI
1370-1378
202. Urbanus VI
1378-1389
Clemens VII
1 378-1 394
203. Bonifatius IX
1389-1404
Benedictus XIII
1 394-1 4 1 7
204. Innocentius VII
1404-1406
205. Gregorius XII
1406 1417
Alexander V
1409-1410
1410-1415
Joannes. XXIII
Clemens VIII
1424-1429
206. Martinus V
1417-1431
Benedictus XIV
1424
207. Eugenius IV
1 43 1-1 447
Felix V
1 439-1 449
208. Nicolaas V
1 447-1 455
209. Calixtus III
1 455-1 45 8
210. Pius II
1458- 1464
211. Paulus II
1464- 1471
212. Sixtus IV
147 1- 1484
213. Innocentius VIII 1 484-1 492
214. Alexander VI
1492-1503
1503
215. Pius III
1503-1513
216. Julius II
1513-1521
217. Leo X
1522-1523
218. Adrianus VI
219. Clemenns VII
15 2 3-1 534
220. Paulus III
1 534-1 549
1550-1555
221. Julius III
1555
222. Marcellus II
1555-1559
223. Paulus IV
224. Pius IV
1559-1565
225. De H. Pius V • 1566-1572
226. Gregorius XIII
1572-1585

227.
228.
229.
230.

Sixtus V
Urbanus VII
Gregorius XIV
Innocentius IX
23 I. Clemens VIII
232. Leo IX
233. Paulus V
234. Gregorius XV
235. Urbanus VIII
236. Innocentius X
237. Alexander VII
238. Clemens IX
239. Clemens X
240. Innocentius XI
241. Alexander VIII
242. Innocentius XII
2 43• Clemens XI

I5 8 5- 1 590
1590
1590-1591
1591
1592-1605
16o5
1605-1621
1621-1623
I 623-1644
1644-1655
1655-1667
1667-i 669
1670-1676
1676-1689
1689-1691
1691-1 700
1700-1721

244.
245.
246.
247.
248.
249.
25o.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
2 59•
260.

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

1721- 17 24
I 724-1730

1730-1740
1740-1758
1758-1769
1769-1774
1 774--1 799
180o-1823
1823-1829
1829-1830
183 I-I 846
1846-1878
1878-1903
1903-1914
1914-1922
1922-1939
1939-
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REGISTER.

A bessinW, missie in - 402
,4 bsolutisme 418 vlg.
Academie, te Geneve 348 vlg.
Action Francaise 516
verleent toestemming voor 2e
Adriaan
Conc. van Nicea 132 vlg. Houding van
- tegenover Karel de Grote in verband 'met de beeldenverering 134
veroordeelt Photius 140
Adriaan
Adriaan VI, en de Inquisitie in ons land
271, Verklaring van - op Rij ksdag
te Neurenberg 33o vig. leven en
hervormingswerk 36o vig.
Aeneas Sylvius, over Hus 263. Zie Pius II

Aethelbert van Kent 151
,4ttius 72
A flaatbrieven 3 2 I
A flaatstrijd 3 20 vig.
Afrika, missie in - 402, 522
Afvalligen, te Lyon 19. - in de 3e eeuw
26 vlg. 4 soorten van - 26.

A gence gelnerale, van Lamennais en Lacordaire 465 vlg.

A gilulf 156
A gnes, martelares 34
Agricola 30 2
Aidan, stichter van Lindesfarne 151 vlg.
A ilbertus 20 9
Ailly (d') 257
Aken, rij ksdag te - 208
Akte van Suprematie 354 vlg.
A larik 7'
Albigenses 220 vlg.
Albornoz 2 49 vlg.
Albrecht van Brandenburg, bisschop 321
vlg. 336

A lcuinus 152, 165
illeander 325 vlg.
Alembert (d') 43 2
Alexander III

35 2

Alexander V 2 58
Alexander VI 283 vlg.
Alexander VII veroordeelt het Jansenisme 414 vlg. Formulier van - 415

AlexandriZ school van - 74 vlg. Synode
te

86

Alfonsus 440
Allah 124
Allen ( W illiarn ) 358
Alypius, vriend van Augustinus 119 vig.
Ambrosius, bevorderaar v. h. kloosterleven 107. - tot bisschop van Milaan
gekozen, optreden tegen Theodosius
116 vlg. Zijn werken 117
America, 400 vlg.
Ammonius, monnik IoI, 1 o 5
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Anagni 244
Angela de Foligno 252
Angela Merici 366
Angelico (Fra) 276, 282
148 vlg.
Angelsaksen, bekering der
Angers, School van - 510
Anna Boleyn 353 vlg.
Anna Catharina van Emmerich 460
Ansgar, bekeerder der Scandinaviers 236
Anteros 23
Anti-Janus 496 vlg.
5
Antiochii,
A
, 4 school
c 5h o o 1 van
-

-

Antoninus Pius 25
Antonius, St. 286
Antonius Abt, 1 e organisator v. h. ascetisch leven I o o vlg.

Antonius van Padua 229
Antonius Zaccaria 366
4 37 7 vlg.
A rpafie llanteo,
n2 41
A randa 402,
Arianisme 75, 77. Verdeeldheid onder
aanhangers v. h. - 84 vig. - onder
de Germanen 88 vlg.
Arius, zijn persoon leer, aanhang 77 vlg.
Leer veroordeeld op I e conc. v. Nicea
77 vlg. verbannen 79. Herstel en
dood 81
Arnauld 409 vlg.

Antoine 412
Arnim ,(Von) 492, 500
A ssemble du clergg 421 vlg •
Assemblee Ligislative 445
,4 ssermentiv 445 vlg.
Athanasius, op ie conc. v. Nicea 78 vlg.
afgezet op Synode van Tyrus 8o vlg.,
verbannen naar Trier 8o, terug 81 vlg.,
naar Rome 81. Opnieuw in Alexandria
83. Synode te Alexan. 86. - voert
kloosterleven in het Westen in 105.

Attila 71
A uctorem fidei 429
Augsburg, Rij ksdag te - 335 vlg. Confessie van - 335. Interim van - en
religievrede van - 340.
Augustinus, aanhanger v. d. sekte der
Manichaeers 44. - niet op Conc. van
Ephese g o, strij dt tegen Pelagianisme
97 vlg., sticht kloosters 108, zijn regel
108. Jeugd 118. Bekering 1 2o vlg.
Bisschop van Hippo 120, bestrij dt de
ketterij 120. Zijn homilieen en werken
121 vig.
Augustinus, werk v. Jansenius 406 vlg.,
411 vlg.

Augustinus, monnik door Greg. de Grote
naar Engeland gezonden 15 . 1, x 56
Augustijnen 207 vlg.
Augustijner Eremieten 235, 3 I 9 vlg.
Aurelianus 3 I
Auto-da-fe 27o vlg.
Avenir .(l') 465 vlg.
Aviau du Bois de Sanzay 45 1
Avignon, pausen te - 245 vlg.
Avondmaal-leer, van Zwingli en Luther
333 vlg.
AzW, Missie van - 522
Bajus 405 vlg.
Banez 404
Bardas 136 vlg.
Barnabieten 366
Barsumas, monnik op roversynode van
Ephese 92
Bartholomaeus-nacht 350
Basel-Ferrara-Florence, Concilie 27 I
Basilius, schrij ft kloosterregel 102 vig.
Leven, werk, verdienste van - I 12 vlg.
Basilius ,(Keizer), zet Photius of 139
Baudrillart, over Calvijn 349
Bautain 462
Bede: 152, 165, 275
Bedelorden 225 vlg. Overeenkomst, verschil tussen de -, 234 vig. verschil
met Benediktij nen en Augustijnen 234
Beeldenstrijd x 26
Beeldenverering, in 0. en W. Kerk 127.
doel i 2 7 vlg., misbruiken I 27 vlg.
Belisarius, herovert Italie 73, handlanger
van Byzantium tegenover de paus 154
vlg.
Belijdenissen, v. St. Augustinus 118
Belijders, verering i. d. oude Kerk 55
Benedictus VIII x 75
ffenecuctus IX 176
Benedictus XI 245
Benedictus XIII 258 .vlg.
Benedictus XIV 400, 435
Benedictus XV 5 0 7, 5 2 I
Benedictus van Nursia,
zij n leven en
kloosterregel 109 vlg.
Benedictijnen, in de Middeleeuwen 200
Bernabo Visconti 250
Bernardinus van Siena 305
Bernardus van Clairvaux 206 vlg., wil
doodstraf voor ketterij beperken 268
Bernini 281
Berno, abt van Cluny 202
Berthold van Calabrii 235
Birulle (De) 389
Beza 342, 348
Biecht, in de oude Kerk 51 vlg., volgens
Jansenisme 408 vlg.
Birgitta 250, 252
Bismarck 482 vlg.
Boccaccio 278
Boekdrukkunst 3o I vlg.
Boerenoorlog 331 vlg.

Boithius 154, 165, 275
Bohemen 260
Bologna, Conc. v. Trente naar - verlegd 377
Bonaventura 219, generaal der Francis-.
canen 231 vlg.
Bonifatius 152, 161 vlg.
Bonifatius II paus 98
Bonifatius VIII 243 vlg.
Book of Common Prayer 355 vlg.
Borgia 283 vlg.
Bossuet 421 vlg.
Bourbon ,(De), 363 vlg.
Bramante 28 I
Brentano 460
295
Broederschap van het Gemene Leven
vlg.
Brugman, Jan 231, 305
Brunehilde '59, 16o
Bruno 204
Buck, (Victor de) 494 vlg.
Bulgaren, bekering der - twistappel tussen Rome en Constantinopel 138 vlg.
Bunsen 476 vlg.
Buys 387
Byzantium en de Rom. Kerk 154
Caesaropapisme 66, 83
Cajetanus, kardinaal 323
Cajetanus van Thieno 366
Calles 5 I 9
Callixtus II 1 94
Callixtus HI 282, 283
Calvinisme verspreiding in Frankrijk 349,
in Schotland, de Nederlanden en Hongarij e 351
Calvijn 34 I vlg. - sticht academie te
Geneve 348
Cambacers 45I
Campion Edmond S. I. 358
Cano, tegenstander der Jezuieten 375
Capistrano 282, 305
Capitulariin 162
Capua, concilie 88
Capucijnen 366
Carassiolo 325
Caraffa 366, zie Paulus IV
Carbonaria 462, 484
Carmelieten 2 35, 305, 394
Carolingers, geslacht der - 161
Carolus Borromeus 383 vgl. - en conc. v.
Trente 379 vlg.
Carranza 5I9
Carrier 446
Carthago, vervolging 21, martelaren 24.
Concilie tegen Pelagianisme 97
Casas :(De las) 290
Cassiodorus '54, 165, 2 75
Catacomben 58 vlg.
Catharina II v. Rusland handhaaft Soc.
v. Jezus 439, 441
Catharina v. Arragon 353
Catharina von Bora 3 3 I
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Catharina de Medici 350
Catharina van Siena 25o, 252
Cavour 488 vlg.
Centrum 482
Chalcaon, Conc. v. - 46, x 26
Chartreuse 204 vlg.
Chateaubriand 452, 468
Cherbury 432
Chieregati 330
China, eerste missiepogingen in - 252

Missie in - 399 vlg.
Choiseul 433, 437
Christendom, verspreiding eind I e eeuw

II. Tertulliaan over macht v. h. -.
- in 3e eeuw 20. Staatsgodsdienst 70.
Chrodegang van Metz 208
Cisterciinsers 2 o5
Citta del Vaticana 493
Civilta Cattolica 495
Clara 228, stichting Clarissen 228
Clemens V 2 45
Clemens VI 248,
Clemens VII 255 en huwelijk van Hen-

drik VIII 353 vlg. leven en werken 363 vlg.
Clemens VIII 404
Clemens IX, en Jansenisme 415 vlg.
Clemens XI 417
Clemens XIII, en Febronianisme 425, en

opheffing Soc. v. Jezus 435, 438, keurt
H. Hart-devotie goed 439
Clemens XIV 439
Clemens Maria Hofbauer 46o
Clemens Romanus, over I e vervolging 15
Clermont, synode tegen investituur 194,
oproep tot I e kruistocht 199
Clerogamie, zie Coelibaat
Clotilde 1 53
Clovis, bekering 153
Cluny 174, 202 vlg.
Coelestinus I, veroordeelt Nestorius 90
Coelestius, aanhanger van Pelagius 96
Coelibaat 47 vlg. - en de barbaren 160.
Slecht onderhouden 180 vlg., tegenstand in Duitsland 186. Gregorius VII
tegen Clerogamie 185, 195
Coenobium, het eerste I o
Cola di Rienzo

249

Coligny (de) 35o vlg.
Collationes (gesprekken met Egyptische

monniken) I o8
Colombini

Concordaat van Beieren 460
Concubinaat 296
Confessiones 1 18
Conquistadores 289 vlg.
Consalvi, bewondert keuze Pius VII 448,

onderhandelt met Nap. over Concordaat
449, keurt Concordaat v. Fontainebleau
of 455, op Congres v. Wenen 46o
Consistorie, van Calvijn in Geneve 347 vlg.
Constantinoftel, - keizerlij ke residentie.
Voor- en nadeel voor de Kerk 66. Conc.
van - 87. Conc. 195, 4e Conc. 139
(veroordeelt Photius) . belegerd door
Muzelmannen 125, streeft naar Kerk.
oppermacht 126, synode tegen Iconoclasme 135, helpt Pausen niet tegen
Longobarden 155, geplunderd door de
„kruisvaarders" 239
Constantius, alleenheerser 83, bevoordeelt
Arianisme 8 x , dwingt bisschoppen tot
ondertekening formule v. Sirmium 84,
dood van - 85
Constantius Chlorus 32
Constantijn V, Copronymus, tegen beelden-

verering 130
35, tocht naar Rome,
visioen, overwinning 35, 36, edict v.
Milaan 37 vlg. bevoorrecht de kerk 38,
houding ten opzichte van Arianisme 77,
79. Persoonlijk leven 66, verplaatst residentie naar Constantinopel 66, dood
8i
Constanz, Concilie van - 258 vlg., Hus
op Conc. v. - 262 vlg.
Constitution civile du clerge 444 vlg.
Contract Social 433
Conventie 446

Constantijn de Grote

Cop 342

Cornelius 27
Cranmer 353
CyPrianus, vermeldt, edict v. Decius 24,

koopt christenslaven vrij 27. Voor de
proconsul 27, gemarteld 29. Strijd over
ketterdoop 6o vlg., voor wederopname
van afvalligen 62
Cyran (St.) 406 vlg.
Cyrillus H. 236 vlg.
Cyrillus v. Alexandrie 90
Cyrus van Alexandria

94

2 49

Colonna 258
Columba is o

Columbanus lo8, 15o
Columbus 289
Combes 51 4
Commandatair-abt 2 o 4
Communie; in de oude Kerk 5o, volgens

Jansenisme 408. Veelvuldige en dagelij kse - 506
Conciliarisme 256 vlg. - en Hus 261.
- en Pius II 283
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tussen Napoleon en de H.
Stoel 449 vlg. van Fontainebleau 455

Concordaat

Dalberg 458 vlg.
Damasus, versiert en beschermt de catacomben 6o, veroordeelt Macedonianisme 87
Dechamps 496, 500 vlg.
Decurtins 5 I I
Denen, bekering 236
Descartes 43I
Devay 351
Diakens in de

nude Kerk 46

Didache, over H. Mis 49

Diego v. Osma 222
Diocletianus, verdeelt zijn rijk 31, 4 ver-

volgingsedicten 32 vlg., edict tegen de
Manichaeers 44
Dionysius v. Alexandrii 26, 27, bemiddelaar in strijd over ketterdoop 61
Dionysius de Kartuizer 205
Dioskorus van Alexandrii 91
Diplomatencongres en Paus.-Staat 486
Dolfuss 518
Dallinger 495, 50o vig.
Dominicanen, stichting 232 vlg. Pausel.

Inquisiteurs 268, Hervormingsgeest 3 o 5,
-- en Jezuieten 375, steunen Soc. v.
Jezus in vervolging 436. - en de Missie 394 vlg.
Dominici 286
Dominicus, bestrij dt Albigensen

222 vlg.,
leven en Orde 232 vlg., dood van 234 gecanoniseerd 234

Dominus ac Redemptor 440
Doodstraf, voor ketterij 267 vig.
Doopsel, in de oude Kerk 5 o
Douai 358
strij dt voor vrij heid
Droste Vischering,

van onderwijs 476, houding tegenover
gemengde huwelij ken 478 vlg.
Duitsland, toestand van - in z se eeuw
290 vlg.
Dunin (von) 48o
Dupanloup, paedagoog 472 ; en Vat. Conc.
494, 500

vlg.

Durandus van Osca

22 4

de Cata,comben 59 vig.
Eugenius IV 27 I, 279 vig.
Eusebius v. Caesarea, over de Kerkvrede
37,

over i e Conc. v. Nicea 78

Eusebius van Dorylaeum 92, 93
Eusebius van Nicomedii, aanhanger Aria-

nisme 77, verbannen 79, terug 8o, bisschop van Constantinopel 8
Eusebius van Vercelli, sticht z e mannenklooster in het W. 1 o7
Eustochium, sticht kloosters in Palestina
io6
Eutyches 76, 92 vlg.
Ewaldus z 67
Exercitia Spiritualia 368
Exsurge

Domine 324

Fabianus 2 4
Farel 345 vlg.
Fatimieden I 98
Febronianisme 424 vlg., - in Duitsland

428
Febronius 425 vlg.
Felicitas 21 vlg.
Ferdinand, koning van Spanje 27o
F er ch
sd i n4nd
a 352
5:
Fisher
Flacius lllyricus 387
Flavianus v. Constantinopel 92 vig.
Forbin-Janson 520
Franciscanen, stichting, geest en eerste

verbreiding 227 vlg., Derde Orde 229,
hervormingsgeest 3 o 5 , - en de Missie
in Japan 396 vig., in Amerika
394.
401
Franciscus van Assisii, leven en Orde 226
vlg. Stigmatisatie en dood 23o vlg.
-

Eck, verhaalt wat hij in zij n jeugd leerde

294 ; bestrij dt Luther

322

vlg.

Eckhardt 252
Edict, van Decius 24 .v1g., van Valerianus
27 (1 e) , 28 (2e). Tolerantie-edict van

Gallienus 3o, van Diocletianus 32, 44,
Milaan 37 vig., van Theodosius I,
waarbij Christendom staatsgodsdienst
wordt 7o, van Leo III tegen beeldenverering 128, van Nantes 35o, Keizerlij k - 335. _ van Nantes opgeheven
van

35o

Eduard VI 355
Egmond 202
Elisabeth 357 vlg.
Elvira, Concilie van
over coelibaat 47
Emile 433
Emser punctatie 429
Encyclopidie 432
Engeland, Romeinse missie in - I 5 o vlg.

Franciscus v. .Sales 27n 2R n vl g.
Franciscus Xaverius 37o, V leven en werk
395

vlg.

Franken, bekering der - 153, godsdiens-

tige toestand 4e tot 8e eeuw 159 vlg.
Frankenberg, tegen Josef II 427
Frankfort, Concilie van - 1 34
Franzelin 498
Fredegonde '59, 16o
Frederik I Barbarossa 212
Frederik II 212 vlg., regelt de Inquisitie
268

Frederik II van Pruisen,

beschermt de

Soc. v. Jezus 441

Ierse missie in - 51, hervorming in
- 352 vlg.
Ephese, Concilie van - 90 vlg., roversynode van - 92

Frederik Willem II van Pruisen 441
Frederik Willem IV van Pruisen 480
Frederik de Wijze 322 vlg.
Frundsberg 363 vlg.
Fulco v. Marseille 221, steunt St. Dominicus 232
Fulda 202

Episcopalisme 429
Erasmus 302 vlg., bestrij dt Luther 303,

Gaita, Pius IX naar - 487, congres to

329,

over de Sacco di Roma 365

Espen (Van) 416, 425
Eucharistie, symbolische voorstellingen in

- 488
Galerius 3 I 34
Gallicaanse Artikelen 422

vlg.
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Gallicanisme 176 vlg., 403, 419. - ver-

dwenen bij Concordaat van i8oi 4 5 o,
bestreden door Lamennais 465
Gallienus 3o
Gallus 26, 68
Gansf ort 333
Garibaldi 491 vlg.
Geissel (Von) 481
Genve, Calvijn's werk in - 345 vlg.
Genie du Christianisme 452
Genserik 71
George van Saksen 323
Germanen, de Kerk onder de Germaanse

volkeren 142, 145. Kerstening 147 vlg.,
godsdienstig-zedelijke toestand i47, vertraagd na dood van Karel de Grote 170
Germanus, patriarch Constantinopel 129
Gerson 257
Gibbons 512
Gioberti 485
Gnosticisme 41, gevaar en voordeel voor

de jonge Kerk 42
Godsdienst-gesprekken

338, te Marburg

335, te Worms en Regensburg 346
Godsdiensti-oorlogen, in Duitsland 34o
vlg.
Godsdienst-vrede, van Neurenberg 336,

van Augsburg 340
Godshuizen in de oude Kerk 57 vlg.
Gi;rres, medewerker van „Der Katholik"
475. De „Athanasius" van - 480
Gorris over de Kruistochten. 200
Gouden Bul 298
Gran, Hongaarse aartsbisschop 423
Gratianus 219
Gratry 499, 503
Gregoire 444
Gregorius II, beschermt de beeldenver-

ering 129, zendt Bonifatius naar Duitsland I6I
Gregorius ///, houdt synode tegen Iconoclasme 129
Gregorius VI 176
Gregorius V11 185, vlg., maakt plan voor
kruistocht 199, betrekkingen met Rusland 238
Gregorius IX, verklaart Franciscus heilig

Grote (Geert) 295
Gueranger 469, 472
Guibert van Ravenna 191
Gutenberg 301
Haddj, bedevaart naar het Kabah d. Mu-

zelmannen 123
Hain 2o5
Hakem 198
Hammer (Von) 478
Harald, koning van Denemarken 236
Hefele 502
Hegius 302, leermeester v. Erasmus 302
Heiligenverering, I e getuigenis 18, in de

oude Kerk 54 vlg.
Hendrik IV 185 vlg.
Hendrik IV van Frankrijk 350
Hendrik V 194 vlg.
Hendrik VIII bestrijdt Luther 329, en het schisma van Engeland 353 vlg.

Herder 433
Hereniging 523
Hergenrather, over Joannes XII 175,
over vrijgeleide van Hus
D011inger 496

265, tegen

Hermann van Luxemburg 191
Hermenigild '48
Hermes 462, 476
Herriot 516
Hervorming, verlangen naar - 308.

Grondgedachte der Reformatie 3 I o.
Optreden van Luther 309 vlg., van
Zwingli 332 vlg., uitbreiding 334, van
Calvijn 341 vlg., in Engeland 352 vlg.
De Contra-Reformatie der Kath. Kerk
36o vlg.

Hierarchia ecclesiastics 410
Iiirarchie, in de oude Kerk 44 vlg., vol-

gens Jansenisme 407

230

Gregorius IX 268
Gregorius XI 25o vlg.
Gregorius XII 258
Gregorius XIII, dankdienst na Bartholo-

meusnacht 35 I. Leven en werk 382 vlg.,
- en missie in Japan 396
Gregorius XV, sticht de Propaganda 392
Gregorius XVI 462 vlg., protest in kwestie
gemengd huwelijk 479, bedreigd in het
bezit v. d. Pausel. Staat 486 vlg.,

-en de mis ie 521
Gregorius de Grote, over reliekenverering
in de oude Kerk 56. Over regel van
Benedictus 110. Doel zijner geschriften 121, beschermt de beeldenverering
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127, werkt voor bekering der Angelsaksen 150 vlg. Leven en werkzaamheid
155 vlg., legt grondslag voor wereldl.
heerschappij der Pausen 155 vlg.
Gregorius van Nazianze, leven werk en
verdienste I 12 vlg.
Gregorius van Nyssa, over reliekenverering 56
Grevy Jules 513

Hieronymus bestrijdt Pelagianen 97, bevordert kloosterleven in het W. 106,
Leven, werk van - 117 vlg. Bij belgeleerde 118
Hieronymus Aemilianus 366
Hieronymus van Praag 261 vlg., 265
Hilarion I o i

Hilarius van Poitiers te Seleucie 85, houdt
synode te Parijs 85, bevordert kloosterleven in het W. 107
Hildebrand I78 vlg., 184, zie Gregorius

VII
Hitler 5 I 8
Hitze 509
Hobbes 432

Hoen 333
Hofer 460
Hoffmann 336
Hohenstaufen 21 I vig.
Honoratus, sticht klooster te Lerinum 108
Honorius paus 94
Honorius 71
Hontheim 425
Hosius van Cordova, op 1 e Conc. v. Nicea
77, op Synode van Sardica 82
Hugenoten 3 5 o vlg.
Hugo van Cluny 189, 202
Hulst (Van der) 270
Humanisme 302 vlg.
Humiliaten 384
Hunnen 71
Hunyadi 282
Hus 26o vlg.
Hussietten, stellen zich met Luther in
verbinding 324
Mitten (Von) 302, 325
Huwelijk, in de oude Kerk 54, Gemengde
-in Pruisen 476 vlg.
lconoclasme 126 vlg., veroordeeld 129
lerland, Christendom in - 149, Ierse
missionarissen naar Europa 150 vlg.
Ierse missie in Engeland 15I vlg.
Trouw aan de Kerk 359 vlg.
Ignatius, patriarch van Constantinopel, afgezet en verbannen 136, hersteld 139
Ignatius van Antiochli 15, Brieven van
- 16 vlg.
Ignatius van Loyola 279, 367 vlg.
lngeburga 213
Innocentius Ill 212 vlg., bestrij dt de Albigenzen 221 vlg., en de Katholieke
Armen van Lyon 224 vlg., keurt orde
van St. Franciscus goed 228. Houding
tegenover St. Dominic=
Innocentius VI 249
Innocentius X, protesteert tegen vrede van
Munster 341, veroordeelt Jansenisme
412 vlg.
Innocentius XI en Regalienstrij d en Gallicanisme 421 vlg., - en Lodewijk XIV
423

Innocentius X11 424 vlg.
Inquisitie 266 vlg.
lnsermentis 445 vlg.
Integralisme 5 o 7
Inquisitie, pauselijke - 268, Spaanse 270, Romeinse - verbiedt de „Augustinus" 411
lnvestituurstrijd 178 vlg. Oorsprong, betekenis v. d. Investituur 179 vlg., in
Duitsland 181 vlg.
Ireneus, tegen ketterij 42
Irene, keizerin, herstelt beeldenverering in
0. Rijk 132.
Irmensul 167
Isabella, zie Ferdinand 270
Isidorus, Egyptisch monnik 105

Isidorus van Sevilla, schrijft encyclopedie
148, 165, 275
Islam 123 vlg. Mohammed stichter v. d.
- 123. Heilige Oorlog 124. Methode
van Bekering 125. - en de kruistochten 197 vlg.
ltaliaanse Eenheid 483 vlg.
Jacobieten 94
Jansenius, Jansenisme 406 vig. Uitbreiding in het buitenland 416
Janus 495
Japan, missie in - 396 vlg.
Jaricot Pauline 520
Jaroslaw 238
Jezuieten, vgl. Soc. v. Jezus
Joachim v. Brandenburg 325
Joanna, pausin 172
Joanna Francisca de Chantal 389
Joannes VIII, erkent Photius als Patriarch
van Const. 140
Joannes X11 175 vlg.
Joannes XIX 176
Joannes XXII 248
Joannes XXIII 258 vlg.
Joannes Cassianus, sticht kloosters te
Marseille 108
Joannes Chrysostomus, leven en predikaties
I 14 vlg., patroon der gewij de redenaars
I i6
Joannes Damascenus, strij dt voor beeldenverering 130
Joannes de Deo 366
Joannes Gratianus 176
Joannes van het Kruis 388
Johan de Standvastige 332 vlg.
Jong, Dr. J. de. Over het modernisme 5 o6
vlg.
Josef 11 426 vlg., 429
4:24, 426 vig.

Julianus de Afvallige 68 vlg.
Julius I, beschermt Athanasius 82 vlg.
Julius II 279, 283 vlg.
Julius III en de Engelse Kerk 356. en Concilie v. Trente 378
Justinus de Martelaar, over de H. Mis
49 vlg.
Justinianus I, keizer 73
Kabah 123
Kalender-hervorming 382
Kant 433
Kapitalisme 508
Karel Ill 437 vlg.
Karel 1V, keizer v. Duitsland 249, 250,
298

Karel V, tracht Sp. Inquisitie in Ned. in
te voeren 270, tegen hervorming v.
Luther 325 vlg., houding tegenover
Conc. v. Trente 376
Karel V, van Frankrijk 255 vlg.
Karel IX, Hugenoten veroordeeld 351
Karel de Grote, 159 vlg., zij n houding
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tegenover de beeldenverering r33 vlg.
Alleenheerser 162, zijn werk als beschaver en vorst 162 vlg. Zijn oorlogen
166 vlg., bekering der Saksen 167 vlg.
Particulier leven en dood 169 vlg., nadelige gevolgen 170
Karel Martel, verslaat de Muselman bij
Poitiers I25
Karel Theodoor van Beieren 428
Karlstadt 320
Kartuizers 204 vlg.
Katholieke Actie 5 o8 vlg.
Katholik (Der) 475
Kaunitz 425, 426
Keble 473
Kelten, het Christendom onder de Kelten
148 vlg.
Kerk, Kerk, wat is zij ? - 7 vlg., werkt
voor innerlijke inrichting 4o. Uitbreiding tij dens de eerste vervolgingen 39,
wijze van uitbreiding 39. Door Const.
de Grote bevoorrecht 38 vlg. Hierarchie
in de oude - 44 vlg. Eisen aan bediening in de oude - 46 vlg., verhouding van - en Staat sinds Constantij n 65, in de M. E. 146 in Germ.
Rijk 181 vlg. Uitbreiding der - 236,
volgens bul „Unam Sanctam" 244,
tijdens Napoleon 449 vlg., in Duitsland24-.: 1800 458, 474 vlg., in Frankrij k 19e eeuw 462. Wat had de bereikt 1300 ? 240 vlg. Vermindering van invloed in 14e eeuw 241 vlg.,
in de i 5e eeuw, met name in Duitsland
290, algemene toestand in de - 306.
Leer van Luther en Calvij n over de 3o8 vlg. Missiewerk v. d. onder patronaat v. d. Staat 391 vlg. - en
Staat in de jongste tij den 513 vlg.,
emancipatie in Engeland 472
Kerkelijke Staat, zie Pauselijke Staat
Kerkgebouwen, in de oude Kerk 58
Kerkgeschiedenis, Wat is - 7, doel 8,
nut 8, taak 8, verdeling i o
Kerkvaders, de grote - i 12 vlg.
Ketteler (Von), over stemming op Vat.
Cone. 499, 509

Ketterij in de oude Kerk 41 vlg. De grote
ketterij en 75 vlg. In M. E. misdaad
tegen burgerl. orde 268 vlg.
Kippenbroik 337
Kloosterleven 99 vlg., ontwikkeling v. h.
- iets toevalligs ? 1 oo. Ontwikkeling
in het Oosten ioo vlg., eerste organisatie door Antonius 1 cu. 1 e geschreven
regel van Pachomius 1 o 1 , regel van
Basilius 103, van St. Benedictus 1 1 o
vlg. Stylieten 103. Ontwikkeling in het
W. los vlg., Vrouwenkloosters 106,
Mannenklooster 1 07, in midden-Gallia
107, in Z Gallia 108, in N. Gallia 108,
in Afrika 1 o8. Macht van het monnikeninstituut in se eeuw 109. De grote
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bedelorden 225 vlg. Toestand der kloosters in I se eeuw 305 vlg. Kloosters
door Hendrik VIII opgeheven 355.
Societeit van Jezus 367 vlg.
Kloosterscholen 215 vlg. Zie ook Windesheim
Klapp 481
Knights of Labour 512
Knipperclolling 337
Knox

35'

Koorheren, Reguliere 209
KoPtlen 94
Koran 123
Kruistochten, oorzaak aanleiding en doel
197 vlg. 4e en 5e kruistocht 214, tegen
Albigenzen 222 vlg.
Kulturkampf 481 vlg.
Kun Bela 518
Kurth, over verhouding van M. E. tot
Renaissance 273
Lacordaire, medewerker van l'Avenir 465
Leven en werken 467 vlg.
Ladislaus 266
Lactantius, over de kerkvrede 34
Lcmennais 462, 464 vig.
Lamoricire 491
Lateraan, Concilie - 195, i e Concilie
over de monniken 207, 4e Conc. 214
Lateraanse verdragen 493
Laurentius 29
Lavigerie 514, 520
Lazaristen 389, in China 400
Lebuinus 167
Leipzig, twistgesprek van Luther en Eck
to - 323
Leo I, en het coelibaat 47, beweegt Attila
tot terugtocht 72, verzacht plundering
der Vandalen 72, veroordeelt Monophysitisme 92, leidt Concilie van Chalcedon 93
Leo III kroont Karel de Grote 162
Leo III de IsaurWr, tegen de beeldenverering 128
Leo IV 171
Leo V de Armeniir, tegen de beeldenverering 134
Leo VI de Wijsgeer, zet Photius of 141
Leo VIII 175 vig.
Leo IX, en het 0. Schisma 141 vlg.
Leo X, verleent aflaat voor afbouw v. d.
St. Pieter 32o vlg., veroordeelt Luther
323 vlg.
Leo XII 462 Leo XIII, en het Anglicaanse wij dingsritueel 356 en Kulturkampf 483, leven
en werken 505, 512, 513
Leopold II 429
Leovigild 148
Lepanto 382
Lessing 433
Lettres Provinciales van Pascal 414
Liberius, door Constantius verbannen 83,

terug in Rome 84, 3e formule van Sirmium ondertekend 84
Lichetto 332
Liguge, klooster 107
Locke 432
Lodewijk XI V, en het

Jansenisme 415
vlg., en het Gallicanisme 419, en het
regalienrecht 421, - en paus Innocentius XI 423, en paus Alexander VIII
423, - en paus Innocentius XII 424

Lodewijk XV 436
Lodewijk XVIII 456 vlg.
Lodewijk van Beieren 3 3 I
Loisy Alfred 507
Lortz over Luther 309 vlg.
Longobarden 23, verwoesten

Italie '55,
bedreigen Rome 156. Hun bekering
voorbereid door Greg. de Grote 156
Lucianus, sticht school van Antiochie 77
'Lucinius 35
Lucius 27
Ludger 168
Ludwina 252
Luther, over de ziekenhuizen in Italie 286,

leven en werken 309 vlg., - St. Augustinus 313, grondgedachte van Lutheranisme 31o, zijn 95 stellingen
's
322 , - zij n medehelpers 324,
huwelijk 33',
en Zwingli 333, laatste dagen en dood 339 vlg., overeenkomst en verschil met Calvijn 343
vlg., 3e eeuwfeest van Luther 474,
Schotschrift van - 339
Lyon, Katholieke armen van - 224 vlg.
-

-

Macedonianisme 75, 87 vlg.
Mai 462
Af dstre ( De) 463 vlg.
Majolus 202
Majunke 482
Malagrida 435 vlg.
Maltezer-ridders 246
Afanichaeirs 43
Manning 496 vig., 474, 502 , 5 1 2
Mantua concilie 337
Mauzoni 485
Marano's 270
Marburg 335
Marcella, sticht vrouwenklooster in

Rome

x o6
zuster van St. Ambrosius
sticht vrouwenklooster te Milaan I o6

Marcellina,

Marcionieten 43
Mardonius 68
Maret 496
Maria verering 57.

„Moeder Gods" 91

vlg.
Maria de Katholieke 356
Maria Stuart 35 I vlg., 358
Maria Teresia 439
Marianen 246
Marokko, missie 402
Marozzia 174

verering in de oude Kerk 55
vlg., spreken ten beste voor de afvalligen 62 vlg., - in Japan 397
Martinus, sticht klooster te Liguge x 07

Martelaren,

Martinus I '57
Martinus V 258 vlg., 279
Mathilde van Toskane x 89 vlg., 19 I
Matthijsz, Jan 337
Maurras, Charles 516
Maurits van Saksen 378
Maury 444, aartsbisschop van Parijs 454
Maxentius 35 vlg.
Afaximianus 31 vlg.
Mazarin commandatair-abt van Cluny 204
Mazzini 484, 488
Melanchton 328
Melanin, sticht kloosters i. h. H. Land x o6
Af elchiades 35, 36
Mennonieten 337
Methodius 236 vlg.
Metropolieten 46
Michael II, aan Lod. de Vrome over

beeldenverering 128
Michael Caerularius I36, I 4 x
Michel Angelo 276, 282
„Middeleeuwen", hoe positie der

Kerk bij
aanvang 144 vlg. Begrip „De Kerk"
der M. E. 145 vlg., duister of ideaal ?
145, bloeitij d der Kerk 177 vlg. Invloed op Renaissance 273 vlg.

Migazzi 427
Afilaan, hervorming

door Carolus Borro-

meus 383 vlg.
Milttz (Von) 323, 3 2 4
Afissie, Terse inissionarissen

naar Europa
150 vlg., eerste pogingen in China en
Indie 252, in de nieuwe tijd 39 x vlg.,
in Afrika 288, in Amerika 289, Methode 391 vlg. Geschiedenis 394 vlg.,
in de jongste tijden 519 vlg., missiegenootschappen 52o
Af odernisme 5o6 vig.
Mohammed 123 vlg.
Afohammedanen, Missie onder de - 522
Molay (Jacques de) 247 vlg.
Molina 404
Monica 118
Monino 439
Monita privates 375
Monniken, vervolgd als

voorstanders beelden verering 13I
Monophysitisme 76, 91 vlg.
Monothelisme 76, 94 vlg.
medewerker van
Afontalembert (De),
l'Avenir 465 vlg. Leven en werken 469
vlg.
Montalte de 414
Monte Casino I na
Monte: pietatis 287
Montesquieu 432
Aiosiim

I 23

Mun, Albert de
Munster, vrede

51 o
van 341
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Miinzer 328 vlg.
Muret, slag 223
Murri 507
Mystiek 252, 240
Nagasaki, martelaren 397
Nantes, edict 35o vlg.
Napoleon, houding tegenover Pius VI
en VII 447 vig.
Napoleon 111, en Ital. Eenheid 489 vig.
Nationalisme, beinvloedt de pauskeuze 253
vlg., en ketterij v. Hus 26o
Naturalisme 432 vlg.
Nepotisme 28o, 283
Nestorianisme 76, 88 vlg.
Nestorius 89 vlg.
Neurenberg Rij ksdag 3 3 o vlg., godsdienstvrede 336
Newman 473
Nicea, over coelibaat 47, le Concilie 77
vlg., 2e Concilie tegen Iconoclasme 132
vlg.
Nicolaas I, tegen Photius 136 vlg., treedt
energiek op tegen Byzantium 138 vlg.,
- tegenover Hincmar v. Rheims 171,
tegenover Lotharius II 172 vlg.
Nicolaas IV 231 vig.
Nicolaas V 279 vlg.
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Odo 202
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Olav de Ileilige 236
Olga 237
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Onfeilbaarheid, 496 vig.
Oosterse Schisma, afkeer tussen 0. en W.
135 vlg. Photius en zijn optreden 136
vlg. Nicolaas I en het - 136 vlg. 4e
Conc. v. Constant. 139. Johannes VIII
en het - 140. Definitieve afscheiding
onder Leo IX en Michael Caerularius
141 vlg.
Oost-Goten 73, voor goed verslagen 155
Oost-Indie, eerste missiepogingen 252
Orange, Synode van - 98
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Orosius 97
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Otto I, herstelt orde in Rome 175
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Ozanam 471, 472
Paasfeest, en de H. Polycarpus van Smyrna 17. Strijd over datum van het
6o
Pacca, nuntius te Keulen 428, vergezelt
Lamennais en LaPius VII 453,
cordaire 466 vlg.
Pacelli 5 I 8
Pachomius, le geschreven kloosterregel
van - 101 vlg.
Papen von 5 r 8
Paphnutius, over het coelibaat 48, op le
Conc. v. Nicea 78
Parker 357
Parkminster 205
Parijs, Synode te - 85
Pascal 4 I 4
Paschalis II 19 4
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Pastor Ludwig 251, - over Alexander VI
284, - over de 15e eeuw 286 vlg.
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Paula sticht kloosters in Palestina r o6
Paulinus van Nola 107
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Paulus Dr. H. Over de aflaat 321
Paulus III, stuurt gezantschap naar Smalkalden 337, opent alg. Conc. Trente
339. Zij n pontificaat 366, keurt Exercitia van Ignatius goed 369, idem statuten v. d. Soc. v. Jezus 37o, - en
eerste periode v. h. Conc. v. Trente 376
vig.
Paulus IV, bemoeilijkt de Jezuieten 374,
en het Conc. v. Trente 379
Paulus V 404 vlg.
Paulus Niki 397
Paulus van Samosata 31
Paulus Warnefried 165
Pauselijke Staat r 54 vlg., moeilijkheden
met Byzantium 154, Oost-Goten en
Longobarden in Italie 155. Gregorius
de Grote legt morele grondslag voor
155. Pausen zoeken steun bij Franken 157 vlg. 's Pausen onafhankelij kheid 158. Politieke machtspositie der
Pausen 210 vlg. Pausen tij dens de
Renaissance 28o vlg. Napoleon en de
453 vlg. - en de Italiaanse eenheid 483 vlg.

Pausin Joanna 172
Pauskeuze, misbruikt i 74 vlg., welk mid-

del tot verbetering i 79, door Nicolaas
II geregeld 184 vig., beinvloed door
de Franse koningen 243 vlg.
Pavillon 41 5
Pax Clementina 415
Pelagianisme 76, 96 vlg.
Pelagius 96 vlg.
Pepijn, sluit verbond met Stephanus 158,

helpt de pausen x 58, overwint de Longobarden 158, wordt koning 161
Perpetua 21 vlg.
Pest, en de christenen 26, epidemie in
Europa 248 vlg.
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Petrus (H.) i5
Petrus van A lcantara 388
Petrus Aurelius 4I0
Petrus Canisius, tegen Erasmus 304,

en Conc. v. Trente 379 vlg. Leven en
werken 386 vlg.
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Petrus Claver 401 vlg.
Petrus Damiani 179 vlg.
Petrus Faber 37o
Petrus van Pisa 165
Philibert van Oranje 364
Philips II Augustus 213 vlg. - en de

Albigensen

221

vlg.
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V. - 338

Philips van Orleans 417
Philips de Schone 243 vlg.
Philippus Nerd 382
Photius, intruse patriarch van Constanti-

nopel 136 vlg., manifest van - 138,
- afgezet door Basilius 139, door 4e
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140, opnieuw Patriarch i40, erkend
door Joannes VIII 14o
Pie 496 vlg.
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320 vlg.
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clerge 445. Vervolging en gevangenname 447 vlg.
Pius VII, herstelt Soc. v. Jezus 441, 448,
461, zijn strij d met Napoleon 448 vlg.,
tocht naar Parijs en vervolg v. d. strij d
452 vlg. - en de saecularisatie in DuitsPius V,

land

459

vlg.,

-

en de Carbonarie 484

Pius VIII 462, concessies in gemengde

huwelij ken 477 vlg.
Pius IX, canoniseert martelaren van Ja-

pan 397,
en de Italiaanse Eenheid
486 vig., 492 vlg. Werkzaamheid voor
Vaticaans Concilie 493 vlg.
Pius X, leven en werken 5o6 vlg.
Pius XI, canoniseert Petrus Canisius 388,
507, - en de missie 521
Plechelmus I 5o
Plinius, over verspreiding v. h. Christendom 21
Poitiers, slag van - 125
-

Pole 357
P o ly carp 434
Smyrna 17
Pombal 34
Pompadour (De) 433, 437 vlg.
Pompadour
Pontianus 23
Porta (Della) 383
Portiuncula, kerk 228 vlg.
Port-Royal 409 vlg., opgeheven 417
Powderley 51 2
Primontri 2 o9 vlg.
Prierias 322
Priesters in de oude Kerk 46
Prignani 2 54
Propaganda Fide 392. College der - 394
Protestanten 334 vlg. en het Concilie v.

Trente 377 vlg.
Prouille (La)
P111C heria

222, 232

93

Pulcheria, college 406
Piirstinger Berthold, over onwaardige bisussceho pp7e3, 292 vlg.
g.
Pusey 473, 494

„QuacIragesimo Anno" 509
Quesnel 41 6 vlg.
Rafagl 282
Raoul v. Castelnau 221 vlg.
Ratislaw 237
Rationalisme 432 vlg.
Ravenna, exarchaat 73
Raymond VI v. Toulouse 221 vlg.
Raymundus de Pennafort 219
Reccared 148
Recht, Germaans 296 vlg. Romeins 297

vlg.
Redemptoristen 44o, in Oostenrijk en in

Duitsland 46o
Reducties 401 vlg.
Riflexions morales 416
Reformatie, zie Hervorming
Regaliinstrijd 416, 42o vlg.
Regensburg, godsdienstgesprek 338, In-

terim 338
Reichensperger 482
Reliekenverering 55 vlg.
Renaissance 272 vlg.
„Rerum Novarum" 512
Revolutie, Franse - 443 vlg.
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Ricci 429
Richelieu, commandatairabt

v. Cluny 204,

350, 388, 410
Rimini, Concilie v. - 84 vlg.
Robert v. Citeaux 205
Robert v. Genve 251, 255 vlg.
Robert Guiscard 1 9I vlg. 1 92
Robespierre 445 vlg.
Rode 333 vlg.
Roermond 2 05
Rolduc 2 09
Rome, en de Volksverhuizing 7o vlg.,

tweemaal geplunderd door Germaanse
volkeren x47, nood in - 156, verval
in de x oe eeuw 173 vlg., door Hendrik
IV belegerd 191 vlg., midden i4e eeuw
249, plundering van - door Spanjaarden en Duitsers 363 vlg.
Roversynode v. Ephese 92 vlg.
Rosa de Lima 401
Rosmini 485
Rossi Pellegrino 487
Rossi (De), over de oudste afbeelding v.

Maria 57, werk over de catacomben 58
Rossum W. van 522
Rousseau 433 vlg.
Rudolf v. Zwaben i90
Russen, bekering 237 vlg.
Ruysbroeck 25 2
Rijnsburg 202
Sabellianen 44
Sacco di Roma 432 vlg.
Sacramenten, in de oude Kerk 48 vlg.
Sadoletus, over de Sacco di Roma 365
Sailer 46o
Saksen, bekering der - 167 vlg.
Saldanha 435
Sangnier Marc 5 I 6
Sardica, Concilie 82 vlg.
Savonarola 284 vlg.
Schaumberg (Von) 324 vlg.
Scheeben, tegen Dellinger 5o'
Schisma, Oosterse - 135 vig. Westers

- 254 vlg., - in Utrecht 418

Sigismond 258 vlg., en Hus 262 vlg.
Salon 516
Silverius, paus, sterft in ballingschap z 55
Silvio Pellico 485
Simon van Montfort 223
Simonie in Investituurstrijd 1 8o , 29 I
Sirmium, 3e formule 84, 4e formule 84
Sixtus II 29, 61
Sixtus 1V, keurt Spaanse inquisitie goed

270, 281 vlg., bulle „Mare magnum" 307
Sixtus V, leven en werk 382
Skanderberg 282
Slaven, bekering 237
Slavernij, beletsel voor missiewerk 288

vig. Pausen tegen de - 462
bond v. - en artikelen v.
- 336 vlg., vooruitgang bond van
338

Smalkalden,

Soanen 417
Socialisme 509 vlg.
Sociale actie 509 vlg.
Socigteit v. Jezus, Stichting, aard, bestuur,

inrichting en uitbreiding der - 367
vlg., Carolus Borromeus en - 384 vlg.,
en de missie 394 vig., en het Jansenisme
408, 414 vlg. Opheffing der - 434
vlg., Herstel der - 441, 461, ontbinding in Frankrijk 514
Somaskers 366
Sophronius van Jerusalem 94 vlg.
Sorbonne, en Jansenisme 412 vig. en Gal-

licanisme 419 vlg.
Soreth, Joh. 305
Spiegel, 476 vlg.
Spiers, Rijksdagen te - 334
Spinoza 43 2
',Skid Gods", v. Augustinus 121
Staupitz 3 I 9
Steenoven 418
Stefanus I en de ketterdoop 61 vlg.
Stefanus 11, sluit verbond m. Pepijn 13o,

zoekt steun bij Pepij n 158
Stefanus 111, veroordeelt Iconoclasme I 3
Stefanus V 237
Sterbini 487

Scholastiek, 2 I 8 vlg.
Schrikbewind 446
Siguenot 410
Seldsjukken I98
Seleucia, Concilie v. - 85 vlg.
Seminaries, oprichting bevolen door Trente

Stilico 71

380, te Rome 382, Carolus Borromeus
en de - 385

Suso 25 2

Semi- pelagianisme 76, 98
Send 267
September-moorden 445 vlg.
Septimius Severus 2 I
Sergius van Constantinopel 94 vlg.
Servatius v. Tongeren 85
Served (Michael) 347
Seymour 355 vlg.
Shaftesbury 432
Sickingen (Von) 300, 3 2 4
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Storch 3 28
Strossmayer 498 vlg.
Sturm, abt 168
SOlieten 104 vlg.
Subdiakonaat 46
Syllabus 493, 494
Symeon de Styliet,

verzoent Alexandria
en Antiochie 91, 103
Synode le-2e-3e Vastensynode 185, 186
vlg.
Swieten (Van)

425

v. h. Christendom I I, over x e vervolging 14
Taiko-Sama 396 vlg.
Talleyrand 445 vlg.

Tacitus, over verspreiding

Tarasius I 32
Tarcisius 28
Tauler 252
Tebaldeschi 254
Tempeliers, opheffing v. d. orde der -

246 vlg.
Teresia 388
Tertullianus, over de macht der christenen

tegen
20, over de boete 52 vlg.
• wederopname van ontuchtigen 62
Tetzel 32x vlg.
Theatijnen 366
Thebaans legioen 32
Theodelinde 156 vlg.
Theodorik de Grote,

trekt nut uit beschaving der overwonnenen 154
Theodora, de oudere en de jongere 174
Theodora, keizerin-regentes, herstelt beeldencultus 135, bevordert monophysitisme 154 vlg.
Theodorus, • abt van Studion, over de
beeldenverering 127 vlg., 134
Theodorus van Mopsuestia 96
roept Christendom tot
Theodosius I,
staatsgodsdienst uit 7o
Theodosius 11, keizer 71, beschermt Nestorius 9o, roept Conc. v. Ephese bijeen
9o, roept roversynode van Ephese bijeen 92, dood 93
Theodosius van Ephese, tegen beeldenverering 130
Theognostus '37
Theologie, taak der - 74. Ontwikkeling

der - 74
Thomas van A quine 219
Thomas Becket 352
Thomas a Jesu 394
Thomas a Kempis 295
Thomas Morus 354 vlg.
Timotheus, bevrijdt Dionysius van Alex. 25
Toniolo 5 12
Torquemada 270
Tour du Pin, de la sio
Trajanus, Plinius aan - 21
Traditionalisme 462
Trappisten 206
Trente, Concilie van - 376 vlg.
Triniteitsleer, dwalingen over de - 44
Trithemius 304. Dringt aan op posit.

godgeleerdheid 303
Turken, bestreden door de Renaissancepausen 282 vlg.

Urbanus II, in Investituurstrijd 194 vlg.,

roept op tot kruistocht 199 vlg.
Urbanus V 249 vlg.
Urbanus VI 254 vlg.
Urbanus VIII 411
Ursulienen 366
Utraquisten 266
Valens, keizer 86
Valentinianus III, keizer 71
Valetta (La) 437 vlg.
Vandalen 7 I, 72
Vaticaans concilie 493 vlg., 496 vlg.
Vegio 286
Vendee, opstand 445
Vergier de Hauranne (Du) 406 vlg.
Verspreiding v. h. Christendom, zie Christendom
Vervolging, oorzaak der Psycholo-

gische grond 12. - in le en 2e eeuw
I 7. Eerste - 14 vlg. le aanleiding 17,
2e aanleiding 18, in de 3e eeuw 20 vlg.,
doel daarvan 2 I , van Septimius Severus
21, van Max Thrax 23, van Decius 24
vlg., onder Gallus 27, van Valerianus
27 vlg., van Diocletianus 3 I vlg. Voordeel 38
Veuillot 470 vig., 496
Vianney 472
Victor III z 93
Victor Emmanuel 489 vlg.
Vienne, concilie 247
Vincentius a Paulo 389
Visitandienen 389
Vogelsang K. von 510
Volksverhuizing 7o vlg.
Volmar 342
Voltaire 432 vlg.
Vormsel in de oude Kerk 51
Vrijmetselarij 432
Vulgata 1 18
Waarborgenwet 492 vlg.
Waldensen 223 vlg.
Waldes 224
Wartburg 326 vlg.
Wederdopers, te Zwickau en Wittenberg

328 vlg. te Munster 336 vlg.

Tyrrell 5 o 7
Tyrus, synode 8o

Wener Congres 46o
Weimar, grondwet 517
Wenzel 261
Wester: Schisma 253 vlg.
West-Goten 7o vlg. Bekering der - 147

Ugolino, later paus Gregorius IX 229
Unam Sanctam, bul 244 vlg.
Unigenitus 4 I 7 vlg., verboden 426
Union 512
Univers 470 vig., en Vaticaans concilie soo
Universiteiten 215 vlg., voornaamste -

West-Romeinse Rijk, ondergang 72
Wicleff 26o vlg. Ketterij van - 352
Wieland 433
Willehad 168
Willem van Auvergne 202
Willem van Utrecht 186 vlg., pelgrimeert

vlg.

in de 13e eeuw
vlg.

218,

in Duitsland 304

n. h. H. Land 198 vlg.
152

Willibrord
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Wimpheling, over boekdrukkunst 301 vlg.
paedagoog 302, over juristerij in Duitsland 299
Windesheim, Kloostercongregatie van 295 vlg.
Windthorst 48 2
Wiro 15o
Wiseman 473
Wittekind 167
Wladimir 237
Wolsey 352 vlg.
Worms, Synode to - 186, Concordaat
9 4 vlg. Rijksdag 3 2 5 vlg.
Wulflaicus I 0 5

5 40

Wijsbegeerte, ongelovige - in de i 8e
eeuw 43o vlg.
Ximenes 361, 375

Zahorowski 375
Zasius 2 9 8

Zoglio 4 2 8
Zosimus, paus 98
Zouaven 491
hervormd d. Zwingli 332 vlg.
Zwingli 332 vlg.
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HOOFDSTUK V
De Kerk in de modern wereld

De tijd na het Vaticaans Concilie wordt gekenmerkt door het steeds verder toenemen van onchristelij ke levensopvattingen en praktij ken. Door Liberalisme,
..Socialisme en Communisme zij n brede kringen zo geinfecteerd,
dat daar het stoffelijke als het alleen bestaande wordt erkend
(materialisme) , of het einddoel van de mens uitsluitend in het
tijdelijke wordt gezien (saecularisme) ; een gevolg daarvan is, dat
tegenover Kerk en Christendom dikwijls een vij andige houding
wordt aangenomen en dat men de invloed van de Kerk uit geheel
het maatschappelijk leven wil verdringen (laicisme). Ook overdreven nationalistische stromingen en ideeen van staatsabsolutisme
dreven in dezelfde richting. Het kwam hier en daar zelfs tot een
openlijke strijd. Over het conflict in de Kulturkampf is reeds
gesproken ; andere conflicten ontstaan in Frankrijk door de anticlericale Republiek, in I talie en Duitsland door Fascisme en
Nationaal-Socialisme, in Rusland door het Bolsjewisme. „Het
mysterie der ongerechtigheid is (inderdaad nog steeds) aan het
werk" (2 Thess. 2, 7). I n § 2 zal dit nader worden uitgewerkt.
Doch daartegenover staat, dat deze zelfde periode wordt gekenmerkt door een sterkere binding van de katholieke wereld aan
Petrus' Stoel. Het is alsof na de duidelijke omschrijving op het
Vaticaans Concilie van de taak, die Christus aan Petrus en zijn
opvolgers heeft gegeven, een nieuwe kracht in het Pausdom is
gekomen, alsof de Paus aan geestelijke invloed winnen moest wat
hij op wereldlijk gebied verloor. En nadat het Concilie de religieuze waarde van het Pausdom in voile duidelijkheid had doen
kennen, vermeerderde de toestand van jarenlange vrijwillige gevangenschap in het Vaticaan nog de liefde voor de Paus en daarmee
de volgzaamheid van het katholieke yolk. Zo valt er waar to nemen
een hoopvolle ontplooiing van een intenser beleefd geloof onder
leiding van de Paus van Rome ; een groeien naar „de mannenmaat
van de volmaakte Christus" (Eph. 4, 13) : zowel een innerlijker
verdieping (door de Eucharistische devotie, de liturgische beweging, de Maria-verering, de bewustwording van de leer, dat de
Kerk is het Mystiek Lichaam van Christus), als een grotere, door
het geloof bezielde, uitwendige activiteit op het gebied van caritas
en sociale rechtvaardigheid, in het missie- en herenigingswerk. Na
Overzicht.
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een overzicht der pontificaten (§ ), komen de sociale activiteit
(§ 3) en de geloofspropaganda (§ 4) nog in het bijzonder ter
sprake.
§ I. De P ausen en het godsdienstig leven.

Pius I X had in zijn latere jaren tegenover de nieuwe wereld,
die zich in de 19e eeuw had gevormd, meer afwijzend gestaan.
Wel had hij dwalingen veroordeeld, maar niet positief stelling
gekozen tegenover de strevingen van de 19e eeuw : democratie,
onbeperkt vertrouwen in menselijk verstand en wetenschap, rationalisme en nationalisme, afgekeerdheid van God.
Zijn opvolger, Leo XI I I (1878-19o3), ging
Leo XIII,
meerpositief de houding der Kerk bepalen
tegenover de moderne wereld, die toch ook voor Christus moest
gewonnen worden. Hij heeft dat gedaan in een aantal encyclieken,
die maatgevend geworden zijn voor de houding van de katholiek
in de moderne wereld. In 1881 verscheen de encycliek „Diuturnum", waarin uiteengezet wordt, dat iedere regeringsvorm : monarchie, oligarchie, republiek, door de Kerk kan goedgekeurd worden,
mits hij rechtvaardig is en gericht op het algemeen welzijn. Daarop volgde in 1885 het rondschrijven „I mmortale Dei" over de
christelijke staatsorde, in 1888 „Libertas" over de burgerlijke en
politieke vrijheid, in 1890 „Sapientiae christianiae" over de rechten en plichten der burgers. Zo was in de staatkundige beroeringen
voor de katholieken de weg aangegeven. De sociale vragen werden
behandeld in het rondschrijven „Rerum Novarum" (1891), terwijl
„Graves de Communi" (I go ) het vertrouwen van de Paus toonde
ten opzichte van de democratie. Aan de wijsbegeerte gaf Leo
richting door krachtig aan te bevelen de wijsbegeerte van St. Thomas als grondslag van de wetenschap en de theologie (Aeterni
Patris, 1881) ; aan de Bijbelstudie door tegenover het rationalisme
te stellen het bovennatuurlijk karakter der H. Schrift en de beginselen aan te geven voor de verklaring en de studie van het
Woord Gods. Aan de historische wetenschap bewees hij een onschatbare dienst door het openstellen van de Vaticaanse archieven.
Sinds de I8e eeuw had de Kerk bijna geheel gestaan buiten het
openbare leven. Leo heeft er haar weer middenin geplaatst en de
katholieken het bewustzijn bijgebracht, dat ook voor het burgerlijk, maatschappelijk en cultureel werk de door God geopenbaarde
beginselen richtinggevend moeten zijn. Door zijn encyclieken over
de H. Eucharistie, het H. Hart, het Rozenkransgebed, het christe506a

lijk gezin bevorderde Leo direct het godsdienstig leven. Veel meer
nog deed dit zijn opvolger Pius X (1903-1914).
z. Pius X.
In het conclaaf, waarin Piusgekozen werd, had
de aartsbisschop van Krakau, Kardinaal Puzyna, namens de Oostenrijkse regering het veto uitgesproken tegen de keuze van kardinaal Rampolla, hetgeen voor Pius X aanleiding was, om aan alle
invloed van de staatsmacht op de Pauskeuze een einde te maken
(1904).
De meest gewichtige daad van zijn pontificaat, waarvan het
devies luidde „Alles herstellen in Christus" (Eph. 1, I o), is het
uitvaardigen van het decreet over de veelvuldige en dagelijkse
Communie (1905) en over de vervroegde kindercommunie 9io).
Daardoor werd een eind gemaakt aan de oude strijdvraag, welke
gesteltenis voor het ontvangen van de H. Communie nodig is.
Daarnaast bevorderde Pius het godsdienstig leven door zijn „Opwekking tot de geestelijkheid". De luister van de eredienst behartigde hij door zijn bepalingen omtrent de Gregoriaanse zang
(1904). Ook heeft hij doorgezet, wat geen voorganger had aangedurfd om de ingewikkeldheid van de stof. Hij beval de codificatie van het Kerkelijk Recht ter hand te nemen, een veel omvattende arbeid, waarvan het resultaat in de Codex I uris Canonici
(I 917) eerst door Benedictus XV kon worden gepubliceerd.
De bestrijding van het Modernisme was een
Modernisme.
voornaam punt in de werkzaamheid van Pius X.
Kardinaal de Jong karakteriseert het Modernisme scherp : „Het
Christendom, als systeem van gedachten, veronderstelt de mogelijkheid van een objectieve, onveranderlijke waarheid. Doch de
moderne philosophie in vele barer schakeringen erkent geen objectieve, vaststaande en onveranderlijke waarheid. Als openbaringsgodsdienst berust het Christendom op de H. Schrift en de traditie.
Doch de ongelovige critiek had jarenlang niet alleen de goddelijke
oorsprong en het bovennatuurlijk karakter der H. Schrift, doch
ook Naar historische betrouwbaarheid bestreden, eerst van het
Oude, later ook van het Nieuwe Testament. I n de dogmengeschiedenis trachtte zij de ontwikkeling der kerkelijke leer uit natuurlij ke factoren te verklaren ; in de vergelij kende godsdienstwetenschap zocht zij in andere religien de elementen, waaruit het Christendom zou zijn opgebouwd. De modernisten aanvaardden de
resultaten der moderne philosophie en critiek, die van het Christendom als geopenbaarde godsdienst niets overlaten. Uit een zekere
gehechtheid aan oude tradities, om niet geheel met bun verleden
te breken, ook al om hun positie en aanzien niet te verliezen, bleven
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zij uiterlijk in de Kerk. Doch dan moesten zij, om niet complete
huichelaars te zijn, de leer der Kerk een andere betekenis geven.
Bij sommigen heeft wellicht, vooral in den beginne, gebrek aan
theologische kennis een grote rol gespeeld."
Het grote document, waarin het systeem veroordeeld wordt, is
de encycliek „Pascendi dominici gregis" (1907). Zoals het systeem
daar als een sluitend geheel van ondermijning van het historische
Christendom uiteengezet is, vindt men het bij geen modernistische
schrijver ; doch de geconstrueerde synthese doet des te duidelijker
de gevaarlijke mentaliteit uitkomen. Terwijl het Protestantisme
zo ontzaglijk veel te lijden had van de modernistische geest, werd
de Katholieke Kerk door de waakzaamheid van Pius X daartegen
gevrij waard.
De voornaamste voorstanders van het Modernisme waren :
Alfred Loisy met zijn studies over de H. Schrift, Georg Tyrrell
met zijn gevoelsgodsdienst, Romolo Murri, die tot het socialisme
overging.
Tegenover het Modernisme stelde zich het I nteIntegralisme.
gralisme, dat overal Modernisme bespeurde,
goede beginselen inhamerde, maar veel wantrouwen zaaide tegenover volkomen rechtzinnige personen. Aan dat streven maakte
Benedictus XV een einde in zijn eerste rondschrijven (1914). —
Pius X werd in 1951 zalig verklaard, nadat God door vele wonderers zijn ootmoedige dienaar had verheerlijkt.
—
Het pontificaat van Benedictus XV (1914.
Benedictus XV .
1922) was geheel vervuld van de eerste wereldoorlog en de jaren van verwarring, die daar onmiddellijk op volgden. De werkzaamheid van de Paus hing daarmee samen : hij vermaande tot vrede, helaas zonder succes, en wendde alle middelen
aan, om de ellende te verzachten. Van de daarbij opgedane ervaring zal Pius XI I later veel voordeel hebben.
I n 1922 volgde Pius XI hem op. Deze regelde in
Pius XL
concordaten de moeilijkheden, welke in verschillende landen door de vredestractaten waren ontstaan. Het grote
succes van de oplossing van de Romeinse kwestie is vroeger al besproken. Krachtig bevorderde deze Paus ook het godsdienstig
leven, o. a. door de aanbeveling van de Geestelijke oefeningen van
S. Ignatius, door de magistrale encyclieken over het christelijk
huwelijk (Casti connubii, 193o) en het priesterschap (1935). De
katholieke leer en de rechten van de Kerk verdedigde hij tegenover het godloze Communisme (Divini Redemptoris, 1937) en
het Nationaal-Socialisme.
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Eveneens ter versteviging en verdieping van het
godsdienstig leven gaf hij de grote stoot tot de
Katholieke Actie (Ubi arcano, 1922). Deze is, zoals zijn opvolger
het duidelijk zal omschrijven, „het apostolaat van christenen,
die hun werkzaamheid in dienst stellen van de Kerk en haar
in zekere zin helpen om haar herderlijke taak te volbrengen."
Ontstaan uit de reeds bloeiende sociale actie, welke in I talie door
Mussolini verder onmogelijk was gemaakt, gaat zij toch boven
deze uit ; immers niet materiele verheffing, hoe voortreffelijk ook,
streeft zij na, maar zij is meer onmiddellijk gericht op het heil der
zielen. De K.A. streeft ernaar om ook het openbare leven met de
christelijke geest te doordringen, de katholieke leer en levensopvatting door de katholieken ook in het maatschappelijk milieu
bewust te laten beleven. I n I talie begonnen en thans verspreid over
de meeste landen van Europa en in Amerika, heeft de K.A. zich
daar naar de verschillende omstandigheden enigszins gedifferentieerd ontwikkeld.
Terwij 1 over Europa reeds de dreigende interPius X11,
nationale spanning hing, werd in een merkwaardig kort conclaaf van een dag de gewezen staatssecretaris, kardinaal Pacelli, tot Paus gekozen. Hij was dan ook door zijn hoogstaand en vroom karakter en zijn diplomatieke bekwaamheid de
man, van wie men terecht kon verwachten, dat hij zijn gehele
persoon zou inzetten om het godsdienstig leven te verdiepen en om
de volkeren op te roepen tot rechtvaardigheid en liefde. Hij nam
de naam aan van Pius XI I (1939). Tijdens de zware beproeving
van de tweede wereldoorlog bleef de Paus wijzen op de juiste
grondslagen, waarop een blijvende vrede alleen kon worden gevestigd ; de dictator van Italie trachtte hij te overreden zich niet
in de oorlog te werpen ; aan landen, die het slachtoffer werden van
overweldiging, zoals Nederland, Belgie en Luxemburg, betuigde
hij zijn deelneming in het getroffen onrecht ; waar nood werd geleden, probeerde hij deze te lenigen, al moest zijn liefdewerk veel
tegenwerking ondervinden. Zelf een diep godsdienstig en ascetisch
leven leidend, richtte hij zich ook tot de gehele Kerk om nieuwe
uitingen van geestelijke beleving met zijn gezag goed te keuren en
aan te moedigen ; te noemen zijn de encyclieken over het Mystieke
Lichaam van Christus (Mystici corporis, 1943) en over de H. Liturgie(Mediator Dei, 1947). Voor de theologische wetenschap
gaf hij richtlijnen in zijn encyclieken over Bijbelstudie en tegen
moderne dwalingen. Aan het geestelijk leven en de opleiding der
priesters wijdde hij een bijzondere Apostolische Vermaning en
Katholieke Actie.
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deed een nieuwe vertaling der psalmen verschij nen om het devote
brevierbidden te bevorderen. Talloos zijn ook de toespraken, die
hij tot allerlei klassen van personen bij de audienties richt, om
hen op hun christelijke plichten en de vereiste speciale deugden te
wijzen. Een hoogtepunt in het contact van het katholieke yolk met
zijn H. Vader is wel het grootse jubeljaar van 195o geweest. Toen
werd ook de Ten-hemelopneming van Maria als geloofsleer plechtig afgekondigd.
§ 2.

Kerk en Staat.

Door de magistrale encyclieken van Leo XI I I
is over de verhouding tussen Kerk en Staat een
algemeen aanvaarde leer onder de katholieken
tot stand gekomen. De Kerk heeft volgens Christus' opdracht tot
taak de mensen tot hun bovennatuurlijk doel te voeren ; zij heeft
daartoe de beschikking gekregen over de geeigende (zedelijk geoorloofde) middelen. In zover is de Kerk onafhankelijk van de
Staat. De Staat heeft als taak de mensen bij het bereiken van hun
natuurlijk doel te helpen en ook hij heeft de volledige beschikking
over de daartoe noodzakelijke (geoorloofde) middelen. Hierin is
de Staat onafhankelijk ten opzichte van de Kerk. Er zijn echter
zaken, zoals school, opvoeding, huwelijk, die onder beide rechtsmachten vallen, al hebben Kerk en Staat uit verschillend gezichtspunt daarvoor zorg te dragen. De eisen van het bovennatuurlijk
doel tellen zwaarder dan die van de natuurlijke vervolmaking en
op deze grondslag kan de Kerk haar oordeel uitspreken over het
zedelijk goede of slechte van de maatregelen, door de Staat genomen. Het is echter volgens Gods Wil, dat Kerk en Staat in
onderlinge harmonie samenwerken tot heil van de mens. De Kerk
zal dan ook nooit aansturen op een scheiding in deze samenwerking, daar deze voor beiden, zeker op de duur, tot groot nadeel
voert, zoals elke overtreding van Gods wet.
Ondanks het feit, dat aldus de onderlinge verhouding duidelijk
is bepaald, komt het in deze periode nog meerdere malen tot conflicten. Het onrecht komt daarbij duidelijk van de kant van de
Staat. Gelalceerd als hij dikwijls is, houdt hij geen rekening ermee, dat de mens nu eenmaal een hogere bestemming heeft; hij
duldt niet, dat de katholiek in vrijheid van zijn recht gebruik
maakt zijn kinderen een volkomen katholieke opvoeding te geven,
de liefdadigheid op katholieke grondslag beoefent, zijn burgerlij ke en sociale plichten vervult in een verband, waar men de eigen
Onderlinge
verhouding.
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christelijke principen tracht te maken tot maatstaf van handelen.
Het conflict met de Staat is dan ook doorgaans geen kwestie van
afbakening van de rechtsmacht beiderzijds, maar van strijd tegen
het Christendom zelf. Zo komt het, dat ook andere christelijke
kerken vaak mede het slachtoffer worden van de staatspolitiek.
Aan het verloop van enige conflicten is nog enige aandacht te
schenken, nl. de scheiding van Kerk en Staat in de democratische
Franse Republiek, de vervolging in de staten met totalitair systeem
en de onderdrukking in de „volksdemocratische" landen.
Onder de gebeurtenissen van kerkelijk-politieke
Frankrijk,
aard trad na de Kulturkampf in Duitsland het
eerst op de voorgrond het conflict in Frankrijk. I n 1879 kwamen
daar aan de regering de laIcistische republikeinen, onder de leuze:
„VOOr de republiek, tegen de monarchie." Reeds dadelijk onder
President Jules Grevy (1879-1887) begon de vervolging. Men
begon het concordaat in een voor de Kerk ongunstige zin uit te
leggen en toe te passen. Omdat het concordaat geen bepalingen
bevatte over godsdienstige verenigingen, werd geponeerd, dat deze
een aparte autorisatie van de Regering nodig hadden. I n 1888
kreeg de Societeit van Jezus bevel zich te ontbinden en haar huizen
te sluiten. Ofschoon Leo XIII de oversten van orden en congregaties aanmaande, om aan de Regering de verklaring te geven,
dat zij in geen enkel opzicht vijandig stonden tegenover de Republiek, hebben verschillende klooster-oversten dit niet gedaan, met
het gevolg, dat 261 huizen van mannelijke kloosterlingen werden
opgeheven. In 1882 werd de strij d begonnen tegen de scholen : het
staatsonderwijs zou kosteloos zijn en daardoor de concurrentie van
de bijzondere school onmogelijk worden. Dit mislukte door de
grote offervaardigheid van de Franse katholieken. Als motief van
deze wetten werd aangegeven, dat de katholieken
Monarchisten en
monarchistisch
waren en dus vijanden der RepuLeo X111.
bliek. Leo XIII spoorde daarom de katholieken
aan, om de Republiek eerlijk te erkennen. Dat vele Fransen aan
deze vermaning geen gehoor hebben gegeven, is aanleiding geworden tot grote verdeeldheid onder de Franse katholieken en van
de kracht van het antikerkelijk bloc. Noch de pauselijke encyclieken over deze kwestie (Nobilissima Gallorum Gens, 1883) noch
de toespraak, die Kardinaal Lavigerie 12 November 1890 hield
bij gelegenheid van een maaltijd ter ere van het te Algiers aangekomen Franse eskader, en waarin hij met instemming van Leo
XIII verklaarde : „Als de wil van een yolk zich duidelijk uitgesproken heeft, komt het ogenblik de bestaande regeringsvorm te
511a

erkennen „sans arriere pensee", konden de eenheid onder de
katholieken herstellen.
Met nieuwe felheid begon de vervolging in het j aar 1901. Toen
werd een wet aangenomen, dat geen congregatie gevormd mocht
worden zonder een bijzondere wet, die haar werkzaamheid regelt
en geen nieuwe stichting zonder een speciaal decreet.
Onder minister-president E. Combes (1902-Combes.
1905), een vroegere seminarist, die openlijk verklaarde de Kerk to zullen vervolgen tot volkomen vernietiging,
werd deze wet streng uitgevoerd. Aan de meeste congregaties werd
de autorisatie geweigerd. Het milliard, dat de verkoop van de
kloosterbezittingen zou opbrengen, is nooit in de staatskas terecht
gekomen. Een nieuwe wet van 1904 verbood zonder meer aan de
congregaties het geven van onderwijs : er werden 15000 scholen
gesloten, 40000 gingen over in handen van leken.
De kerkvervolger Combes wilde de bisschoppen benoemen zonder
voorafgaande bespreking met de H. Stoel. Deze zou eenvoudig de
canonieke institutie moeten geven, wat de Paus natuurlijk niet
kon toestaan. De minister dreigde toen, dat hij in het vervolg de
zetels onbezet zou laten. Het bezoek van president Loubet aan de
Koning van I talie gebracht in 1904, waartegen
Breuk met Rome.
de Paus protesteerde, werd aanleiding tot het
terugroepen van de Franse gezant bij de H. Stoel. Toen Pius X
de bisschoppen van Laval en Dijon naar Rome ontbood, wendden
deze bisschoppen zich tot Combes, die de reis naar Rome verbood,
de pauselijke Nuntius, Mgr. Lorenzelli, wegzond en de papieren
van de nuntiatuur in beslag nam.
Op 9 December 1905 werd het concordaat opgeScheiding van Kerk
heven. De Regering erkent niet meer de kathoen Staat.
lieke Kerk, maar alleen locale verenigingen van
eredienst : associations cultuelles ; alle subsidies van de kerkgenootschappen houden op, alle goederen van de Kerk komen aan
de Staat, doch kunnen voor het gebruik aan de associations cultuelles worden overgedragen.
Na overleg met de Franse bisschoppen besliste Pius X tenslotte,
dat de associations cultuelles, welke in principe lekenverenigingen
waren, zonder meer onaanvaardbaar waren (10 Augustus 1906).
De bisschoppen en de gelovigen gehoorzaamden, en de regering
stond machteloos tegenover deze passieve tegenstand. I n 1907 werden de kerkgebouwen in bruikleen aan de katholieken afgestaan.
Deze beroving en ontrechting van de Kerk was
Gevolgen.
inderdaad een zware slag, maar er waren toch
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ook onmiskenbare voordelen aan verbonden. Vooreerst was door de
opheffing van het concordaat de Kerk in Frankrijk eindelijk vrij
geworden. Had het concordaat in vroegere eeuwen over het algemeen gunstig gewerkt voor de Kerk, de antikerkelijke regeringen
van de laatste tientallen jaren gebruikten het concordaat als een
middel om de Kerk te verdrukken ; met name was er bij de grote
uitbreiding van de steden geen mogelijkheid om kerken te bouwen ;
daarvoor was nodig de goedkeuring van de regering, die natuurlijk niet gegeven werd. De Franse katholieken hebben zich toen
getoond in hun voile edelmoedigheid ; niet alleen dat zij door de
„denier du culte" gingen zorgen voor het onderhoud van hun beroof de geestelijken, zij zijn ook kerken gaan bouwen, zodat b.v. te
Parijs in 1912 er 39 bedehuizen meer waren dan in 1905.
Een tweede voordeel was, dat bij de benoeming van de bisschoppen de regering niets meer te zeggen had, zodat de Paus in voile
vrijheid tot de bisschoppelijke waardigheid kan verheffen, diegenen, van wie hij voor de Kerk het meeste heil verwacht.
De eerste wereldoorlog bracht verademing door
De vervolging luwt.
de „Union sacree". Wel werden de lekenwetten
niet opgeheven, maar zij werden niet meer toegepast. De meeste
kloosterlingen konden terugkeren. I n 1921 werd het gezantschap
bij de H. Stoel hersteld. Er werden toen ook onderhandelingen geopend over de wettelijke regeling van de positie der Kerk : zij kon
weder goederen bezitten en beheren door middel van associations
diocesaines, die in overeenstemming met het Kerkelijk Recht
konden worden ingericht. Pius XI keurde deze oplossing goed
(1 924) . Wel riep dit weer een anticlericale reactie op en begon ook
het linkse blok, dat onder de naam Volksfront, in 1934 zich aaneensloot een aanval op de katholieke scholen, die nog in de Elzas
bestonden, de tweede wereldoorlog echter brak de anticlericale
overmacht. Daarna weet een nog wisselvallige, maar toch invloedrijke politieke organisatie van katholieken de vijandige tendenzen
in te dammen. De schoolkwestie vraagt echter nog dringend om
een oplossing.
De morele en oeconomische ontwrichting, die optrad als een langdurige nasleep van de eerste
wereldoorlog, vormde in enkele landen het gunstig klimaat, waarin tallozen met onberedeneerde geestdrift de
dictatuur als de uitkomst begroetten. Leuzen en beloften verdoofden de massa en deze aanvaardde, deels met instemming deels
lijdelijk, een staatsvorm, waarin aan de menselijke rechten en vrijDe totalitaire
stelsels.
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held tekort werd gedaan en die aan de Staat een totale macht over
het denken en werken van de burger gaf. Het Fascistisch regiem,
dat Benito Mussolini in 1922 aan I talie oplegde, heeft zich op de
duur aan geen wijsgerige theorie gebonden ; het Nationaal-Socialisme echter, door Adolf Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht
gebracht, verkondigde een leer, waarin het Christendom als een
ondermijning van het zuivere Germaanse ras werd voorgesteld.
Zo moest de Kerk wel in conflict komen met de opvattingen en
practij ken van deze stelsels. Daarbij verdedigde zij niet alleen de
zuiverheid van de christelijke leer en haar eigen bestaansrecht,
maar ook de elementaire rechten van de menselijke persoon.
Mussolini zag in het Katholicisme nog een groot
Italic
cultuurgoed van I talie. Door de oplossing van
de Romeinse kwestie en het concordaat met de Kerk won hij bovendien de sympathie van vele katholieken. De toestand leek aanmerkelijk beter dan onder het vorige liberale regiem. Er kwam
dan ook geen ernstig verzet tegen het feit, dat de Staat aan alle
werkzaamheid der katholieken op maatschappelijk gebied een
einde maakte : de katholieke pers verdween nagenoeg, de katholicke
vakorganisaties gingen te gronde. Fel echter verzette zich P. Pius
XI, toen het Fascisme verder ging en ook de jeugdopvoeding en
Katholieke Actie aantastte. Een overeenkomst van 2 Sept. 1931
hief de spanning tijdelijk op, doch herhaaldelijk werden de verhoudingen later weer minder goed, vooral nadat Mussolini onder
invloed van Hitler kwam en leidende fascisten besmet werden met
de nationaalsocialistische theorie. Toen Hitler Rome in 1938 bezocht, liet de Paus de Vatikaanse musea sluiten en vertrok zelf
naar zijn buitengoed Castel Gandolfo. De nauwe verbinding met
het Nationaalsocialisme bracht Mussolini er ten slotte toe zich in
de tweede wereldoorlog te storten, ondanks de uiterste pogingen,
welke de Paus deed om hem ervan te weerhouden. Het werd zijn
roemloos einde.
Dat er een onverzoenlijke tegenstelling aanwezig
Duitsland.
was tussen Nationaal-Socialisme en Christendom, werd al spoedig duidelijk, toen de beweging nog in opkomst
was. De eerste veroordeling kwam September 193o of in het bisdom Mainz. I n Febr. 1931 sprak het Beiers Episcopaat zijn afwijzend standpunt uit, waarbij de overige Duitse bisschoppen zich
min of meer duidelijk aansloten. De Duitse katholieken volgden
echter helaas niet eensgezind de leiding der bisschoppen ; velen
vreesden tot slechte vaderlanders of handlangers van het Marxisme te worden bestempeld. De situatie veranderde op slag, toen
.
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Hitler 3o Jan. 1933 kanselier van het Duitse Rijk was geworden.
De houding, die hij aannam om voorlopig de
Schijnbare
steun
van de christelijke partijen te krijgen, getegemoetkomin g.
tuigde van grote tegemoetkoming. Hij sprak in
de Rijksdag beloften uit, waarvan de gebeurtenissen eerst later
zouden bewijzen, dat het zuiver gehuichel was. „De nationale
regering", zo zeide hij, „ziet in de twee christelijke belijdenissen
wezenlijke factoren voor het behoud van de ziel van het Duitse
yolk . . . De regering is besloten aan de twee christelijke belijdenissen de invloed te verzekeren, die haar op de school en in de opvoeding toekomt. Heel het streven van de regering is er op gericht
een toestand van vrede en eendracht te scheppen tussen Kerk en
Staat". Toen dan ook de bisschoppen kort daarop te Fulda in conferentie bijeenkwamen, meenden zij in de critieke politieke en
sociale toestand van Duitsland de toegestoken hand niet te mogen
afwijzen. Ze vaardigden een voorzichtige verklaring uit „vertrouwen te hebben, dat het verbod en de waarschuwing, die destijds
waren uitgevaardigd, in de toekomst niet meer als noodzakelijk
beschouwd behoefden te worden". De principiele en dogmatische
veroordeling bleef daarbij onveranderd gehandhaafd ; alleen de
disciplinaire maatregelen werden in goed vertrouwen opgeschort.
Om de katholieken nog verder een welwillende houding te suggereren, deed Hitler in Rome onderhandelingen openen over het
sluiten van een Rijksconcordaat. Een vooraanstaande katholiek,
Von Papen, verleende daarbij zijn medewerking. „Niet zonder
vele ernstige bezwaren en slechts na hevige innerlijke strijd", zo
schrij ft P. Pius XI later, is hij tot ondertekening van de overeenkomst overgegaan. Het concordaat van 20 Juli 1933 blijkt dan
ook inderdaad bedoeld geweest te zijn, als een poging de Kerk
tot machteloosheid te binden.
Spoedig bleek de ware gezindheid van de nieuwe
Verzet der
leiders.
Enige dagen na het sluiten van het conbisschofifien.
cordaat werd de sterilisatiewet afgekondigd, die
reeds klaar lag, maar om tactische redenen niet was gepubliceerd.
Bisschoppelijke brieven werden verboden of in beslag genomen.
Geestelijke en vooraanstaande leken gemolesteerd, gevangen genomen en bij de dwangarbeid ingezet. Deviezen- en zedelijkheidsprocessen, met groot uiterlijk vertoon gevoerd, moesten de goede
naam van de Kerk bezoedelen. Eerst in Beieren, dan in het gehele
Rijk werden de katholieke scholen in staatsscholen omgezet, de
jeugd verplicht tot de eenheidsbeweging toe te treden en daar de
beinvloeding tot ontkerstening te ondergaan. De katholieke pers
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verdween. Met hun persoonlijk woord hebben verschillende bisschoppen openlijk geprotesteerd, zoals Kardinaal Faulhaber van
Munchen en bisschop Von Galen van Munster. Het gehele Episcopaat wees in gemeenschappelijk uitgevaardigde brieven op de
schending van het concordaat en de vernieling van het christelijk
leven in Duitsland en drong aan op een vreedzame oplossing van
het conflict.
De kwade trouw tot in de hoogste instanties was
De Paus spreekt.
intussen duidelijk geworden, doordat langs
diplomatieke weg ook de Paus niets meer aan de situatie kon veranderen. Op Palmzondag 1937 werd toen een pauselijke encycliek
in de Duitse taal op alle kansels voorgelezen. Ondanks de waakzaamheid van de politie, was zij in alle parochies aangekomen.
„Mit brennender Sorge" beschuldigt de Duitse regering van
uitholling en schending van het concordaat ; de encycliek veroordeelt onomwonden rassistische theorieen en nationaalsocialistische
praktijken; zij eist de rechten der ouders op in zake opvoeding
der kinderen.
De strijd zal tot nog feller verdelgingswoede uitgroeien, doch de
klare uitspraak heeft vele katholieken de ogen geopend ; in grote
meerderheid gingen zij nu de meer bewust strijdvaardige houding
van de bisschoppen volgen. Van de geestelijken bleken slechts
enkelingen teveel met de verkeerde ideeen besmet, waartegenover
staat, dat in het concentratiekamp Dachau alleen al een duizend
priesters zijn omgekomen. Hoe verbitterd de strijd werd, is het
best of te leiden uit het woord van de bisschoppen, op 6 Juli 1941
in voile oorlogstijd gesproken : „Het gaat over het zijn of het
niet-zijn van Christendom en Kerk in Duitsland".
Het Nationaal-Socialisme vergreep zich niet
De ingelijf de
alleen
aan de rechten, van de Kerk, ook de natuurgebieden.
lijke rechten van de volkeren waren niet heilig.
Het eerste slachtoffer was Oostenrijk, dat van binnen uit werd
ondermijnd en toen gedwongen tot de „Anschlusz" (13 Maart
1938). De leider der Oostenrijkse kerk meende nog door tegemoetkomende houding de godsdienstige gevaren te kunnen bezweren.
De overval op zijn paleis was een hardhandig antwoord daarop.
Ook in Oostenrijk brak de vervolging in voile omvang los naar
het voorbeeld, dat in Duitsland zelf was gegeven. De Kardinaal
werd door de Paus ontboden en herriep, blijkbaar zonder enige
tegenzin, zijn gedane concessies.
Een zelfde lot van kerkvervolging onderging Elzas-Lotharingen, toen deze streken na de Duitse inval van 1941 bij het Duitse
516a

rijk werden ingelijfd. De Duitse rijkswetten werden daar meedogenloos toegepast en o. a. het katholiek onderwijs geheel onmogelij k gemaakt.
Van de bezette gebieden hadden de landen in het
P olen.
Oosten de zwaarste verdrukking te verduren. De
botsing van de verschillende volksaard was daar het hevigst en
ook de Kerk ondervond daarvan de weerslag. Zo kreeg Polen, dat
in 1939 werd overweldigd, een meedogenloze kerkvervolging te
verduren : de bisschoppen werden verjaagd, gedood of onder strenge
controle geplaatst ; een 3000 priesters naar concentratiekampen
gebracht, de seminaries op twee na gesloten, kloosters opgeheven,
het katholiek catechismusonderricht en onderwijs onmogelijk gemaakt, de katholieke pers verboden, de zielszorg zelfs direct belemmerd en kerken gesloten.
Waar de Duitsers echter van bestaande nationale gevoelens gebruik maakten om afhankelijke, maar zich zelf besturende staten
te scheppen, zoals in Slowakije (1939) en Croatie (1941), had ook
de Kerk weinig te lijden.
West-Europa kwam in Mei 1940 onder de macht van de Duitse
bezetter. Oak daar werd de Kerk niet ongemoeid gelaten. Nederland heeft wel het meest geleden, hoewel men
Nederland.
ook daar niet van een directe en systematische
kerkvervolging kan spreken. Door de droeve ondervinding in
Duitsland tijdig gewaarschuwd, heeft het Episcopaat onder de
scherpzinnige leiding van aartsbisschop De Jong de strijd onmiddellijk verplaatst naar het voorpostenterrein. Het Episcopaat kon
daarbij rekenen op een grote volgzaamheid van de gelovigen, nog
versterkt door het feit, dat nationaal bewustzij n en godsdienstige
overtuiging dezelfde gevoelens van verzet wekten. I n een moeilij ke
maar vooruitziende beslissing, welke eerst na rijp beraad en veel
overleg tot stand kwam, heeft het Episcopaat, spoedig stelling genomen tegen de infiltratie van de nationaalsocialistische ideologie.
Een herderlijk schrijven van 13 Jan. 1941 bepaalde, dat de H.
Sacramenten moesten worden geweigerd aan alle daadwerkelijke
en sympathiserende leden van de N(ationaal) S(ocialistische)
B(eweging), omdat deze de Kerk in de vrije uitoefening van haar
taak op wezenlijke punten bedreigde en de christelijke levensopvatting van haar volgelingen ondermijnde. Toen daarop katholieke
verenigingen en instellingen werden gelijkgeschakeld of onder
invloed van de N.S.B.-leiders geplaatst, weigerden de bestuursleden daaraan mede te werken en had er een massale uittocht van
de gewone leden plaats. Velen hebben om hun trouw aan Kerk en
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hierarchie of om hun heldhaftige beoefening der naastenliefde
zware persoonlijke offers gebracht ; van de Nederlandse priesters
zijn er 43 gewelddadig van het leven beroofd. De kerkelijke caritas
trachtte echter degenen, die om hun principiele houding in materiele nood geraakten, de nodige steun te bieden. Een bedrag van
ongeveer 15 millioen werd in die jaren verzameld in het „Fonds
voor bijzondere noden van het Episcopaat" en aan de slachtoffers
uitgedeeld.
I n Belgie leek de toestand aanvankelijk gunstiBelgiO.
ger, daar er een militair bestuur werd ingericht
en het civiele bestuur onder een Rijkscommissaris eerst kort voor
de bevrijding kwam. Ernstige pogingen tot besmetting met antichristelij ke ideologieen zijn daar niet gedaan, en ook de collaborerende partijen zelf waren niet zo uitgesproken de nationaalsocialistische levensbeschouwing toegedaan. Toch zijn ook daar de
katholieke organisaties ernstig in hun vrijheid belemmerd en.
werden de pers en radio gelijkgeschakeld. Onder leiding van kardinaal Van Roey hebben de bisschoppen onverschrokken de rechten
en belangen van Kerk en Vaderland verdedigd.
Geheel anders was de toestand in Frankrijk,
Frankrijk.
waar het bestuur werd uitgeoefend door een
eigen regering onder de katholieke generaal Petain, die de sympathie ook van enige kerkelijke personen had. Deze regering stond
onder toezicht en beinvloeding van de Duitsers, doch zij kon Naar
houding tegenover de Kerk zelfstandig bepalen ; en deze was vrij
gunstig. Toen echter ook bier de jeugdverenigingen werden aangetast (1942) en de rechten van de Franse burgers werden geschonden (Jodenvervolging 1941 ; deportatie van arbeiders 1943)
kwam het gehele Episcopaat in verzet. Overigens wijdde dit zijn
aandacht meer aan de godsdienstige herleving.
De volkomen nederlaag van Duitsland in Mei 1945 deed het
gevaar, dat de Kerk van de kant van het Nationaal-Socialisme
bedreigde, verdwijnen. Doch in het Oosten van Europa kreeg zij
nog heviger te lijden door de Russische expansie.
De onverzoenlijke houding van de „volksdemocratie" tegenover de Kerk yvortelt tot in de
godsdienst.
levensbeschouwing, waarmee dit systeem een onafscheidelij k geheel uitmaakt. De volksdemocratie is feitelijk de
dictatuur van een kleine groep, die de klassenloze maatschappij
zonder enig privaat bezit en daarmee op aarde een paradijs van
materiele welvaart voor de massa denkt voor te bereiden. Alleen
communisme en
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de oeconomische productie van stoffelijke goederen heeft waarde
en daaraan moet de gehele mens dienstbaar worden gemaakt. I n
de klassenstrijd, die buiten de communistische heilstaat bestaat,
wordt de godsdienst gebruikt als middel ter begoocheling en
onderdrukking van het proletariaat. Daaraan dankt de godsdienst
zelfs zijn ontstaan ; hij is niet anders dan een van de vele vindingen, uitgedacht tot oeconomische uitbuiting van het proletariaat.
Door deze materialistische instelling kan het Communisme geen
plaats meer toekennen aan godsdienst en moraal, moet anti-godsdienstig zijn en de godsdienst principieel bestrijden, wil het zich
zelf blijven. Hoogstens kan uit politieke tactiek de godsdienst
tijdelijk misbruikt worden tot bereiking van het eigenlijke doel.
Sedert Januari 1918 heeft in Rusland zelf een
Rusland.
kerkvervolging gewoed, soms meedogenloos publiek, soms meer verkapt. De hardste slagen heeft aanvankelijk
de Orthodoxe kerk moeten opvangen, maar ook de 1 1/2 millioen
katholieken werden niet gespaard. I n een monsterproces van 1923
werden zij beschuldigd een anti-communistisch front te vormen.
De hierarchie werd uitgeroeid en kerken in beslag genomen. Ondanks de grondwet van 1936, die vrijheid van godsdienst garandeerde, nam in 1937-'38 nogmaals de godsdienstvervolging in
hevigheid toe : het voorwendsel was spionnage ten gunste van
Duitsland en Japan. I n 1937 werden nog weer 240 katholieke
kerken gesloten. Doch ook deze stormloop kon de godsdienstige
gevoelens niet geheel uitroeien en begin 1939 veranderde wederom
de tactiek. Hoewel de godloosheid de officiele leer van de Staat
bleef, leden van partij en jeugdorganisatie werden uitgestoten als
zij aan godsdienst deden, werd de vervolging der orthodoxen beeindigd. Aan de Godlozenbond werd met openhartige brutaliteit
officieel te kennen gegeven, dat zijn activiteit ondergeschikt moest
blijven aan hogere, politieke belangen. De vervolging werd nu
doelbewust gericht op de katholieke kerk : de katholieke geestelijken werden tot staats- en volksvijanden verklaard.
De Orthodoxe kerk, waarop de druk was verminderd, plaatste
zich bij het uitbreken van de oorlog met Duitsland in Juni 1941
achter de regering en kreeg spoedig daarop gelegenheid zich onder
toezicht van de regering te reorganiseren. Zij kan met deze afhankelijkheid genoegen nemen, omdat zij zich op het valse standpunt
stelt, dat zij niet heeft te zorgen voor de kerstening van het gehele
leven van de mens, dat het niet Naar taak is het openbare en maatschappelijke leven van Naar onderdanen met de christelijke beginselen te doordringen, dat zij zich enkel en alleen kan bepalen tot
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de verzorging van de eredienst. Dienovereenkomstig kreeg zij een
nieuw statuut in Januari 1945. Toen de sovjetautoriteiten eenmaal
de Russische Orthodoxe kerk volledig in haar macht hadden, werd
hun politiek : de gehele orthodoxe en katholieke niet-latij nse christenheid onder de patriarch van Moskou te brengen en aldus deze
voor haar politiek te gebruiken. Daartoe ondernam de patriarch in
1945 een reis naar Syrie, Palestina en Egypte en het jaar daarop
naar Bulgarije. I n 1947 werd toen een algemeen orthodox concilie
te Moskou opgezet, dat echter niet kon doorgaan door afzijdigheid
en tegenwerking van de Orthodoxe kerken buiten de Russische
machtssfeer. Toen werd in 1948 te Moskou een nationaal congres
georganiseerd, waarbij de andere Orthodoxe kerken werden uitgenodigd ; de kerken van Griekenland en Cyprus weigerden echter
vertegenwoordigers te zenden. Op dit congres is ook het program
opgesteld tot definitieve likwidering van de met Rome geunieerde
kerken. De katholieke Latijnse christenheid moet volgens Moskou
worden opgelost in nationale, van Rome losgemaakte en van de
Staat afhankelijke kerken. I s dit plan verwezenlijkt, dan moeten
de kerken zich in dienst stellen van het communistische oeconomische bouwsel.
De ondervinding had de communistische machthebbers geleerd,
dat alle godsdienstige gevoelens niet direct zijn uit te roeien.
Tweemaal hebben zij de godsdienstvervolging moeten matigen.
Doch zij hielden de overtuiging, dat op de duur de godsdienstloze
maatschappij met ijzeren noodzaak moet komen. Het eerst gestelde
doel is voorlopig de katholieke Kerk als zodanig te vernietigen.
Zo wachtte de Kerk een nieuwe lijdensperiode in de landen, die
door Rusland werden geannexeerd of als satellieten daarvan afhankelijk waren geworden.
I n de West-Oekraine, vroeger tot Polen behoDe geunieerden.
rend, waren een 5 millioen katholieke Ruthenen.
Nadat met steun van de sovjetautoriteiten een drietal priesters was
afgevallen en zich aan de patriarch van Moskou had onderworpen, begon de formele vervolging tegen bisschoppen en trouwe
priesters, terwijl op gelovigen zware druk werd uitgeoefend. In
Maart 1946 werd de aansluiting van geheel de kerk bij Moskou
afgekondigd en toen het overgrote deel trouw bleef aan het katholieke geloof, ontketende zich een terreur, die aan duizenden het
leven heeft benomen. Kloosterorden en congregaties zijn opgeheven, seminaries, vele scholen en een i000 kerken en kapellen
gesloten. Kort voor de catastrofe had de Paus de 35oe gedenkdag
van de hereniging (December 1945) benut, om de Ruthenen tot
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trouw en volharding aan te sporen. Het is nog slechts in het geheim, dat zij hun aanhankelijkheid kunnen bewaren.
I n 1948 werd voor de Orthodoxe kerk in Roemenie op enigszins onregelmatige wij ze een nieuwe, communistisch-gezinde patriarch gekozen. Deze was aanwezig op het congres te Moskou en
spoedig daarop werd uitvoering gegeven aan het opgezette plan
om de geunieerde Kerk met ongeveer 1/2 millioen gelovigen van
Rome los te scheuren. I n Augustus 1948 werd het aantal bisdommen door de Staat van 5 tot 2 teruggebracht. Eind September
moesten de geestelij ken volmachten tekenen voor afgevaardigden
naar een vergadering, waarin over de afscheiding van Rome zou
worden beslist. Een vij fde van hen bezweek aanvankelijk uit on-.
wetendheid of onder de bedreiging met mishandeling en gevangenkamp ; doch velen toonden spoedig berouw. Alle katholieke bisschoppen werden gevangen genomen, de trouwe priesters uit hun
parochies verj aagd ; op de gelovigen sterke oeconomische druk uitgeoefend. Op I December 1948 werd de geunieerde Kerk van
staatswege opgeheven.
I n Pod (Zuid-) Karpathie, een streek welke beneden de Karpathen is gelegen en vroeger tot Tjsecho-Slowakije behoorde maar in
1945 door Rusland is geannexeerd, werd de geunieerde Kerk in
Augustus 1949 opgeheven en ondergebracht bij de van Moskou
afhankelijke Orthodoxe kerk.
I n het diocees Presov op het grondgebied van Slowakije waren
nog een 300.000 geunieerde gelovigen. Met de steun van een vij ftal afvallige priesters en een aantal leken werd ook bier op 28
April 195o de unie ongedaan gemaakt. De katholieke bisschop is
weggevoerd ; priesters, die weigerden of te vallen, werden gedeporteerd, de leken onder zware druk gezet.
Een andere methode wordt gebruikt om de
De Latijnse
katholieken
van de Latijnse ritus te organiseren
katholieken.
in een kerk, die los van Rome en afhankelijk van
de communistische Stoat is en op duur ontkerstend moet
worden. Getracht wordt de hogere geestelijkheid te compromitteren of uit te schakelen, de lagere geestelijkheid dienstbaar te
maken aan de Staat door een schisma of, als zij niet wil, Naar invloed op de gelovigen in te perken ; orden en congregaties worden
opgeheven ; onderwij s en opvoeding moeten zonder godsdienst geschieden. Naar gelang van omstandigheden en van het hogere of
lagere percentage der bevolking wordt dit program sneller of in
langzamer tempo doorgevoerd. De overeenkomst in het overal
gevolgde procede wijst op een centrale directie der vervolging.
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Het eerst hebben wederom te lijden gekregen de gebieden, die
door Rusland in 1939 zijn ingelijfd en in 1944 op de Duitsers
heroverd, nl. de Baltische staten, waarvan Lithauen, met een bevolking van bijna 3 millioen, voor meer dan 3/4 katholiek was.
I n deze landen gaat de terreur tegen de Kerk gepaard met een
russificering der bevolking. I n Lithauen zijn meer dan een half
millioen mensen weggesleept. Van de 1600 priesters, schat men,
zijn er nog slechts 35o in functie ; hun is bij de wet verboden
ziekenhuizen en scholen te betreden, zelfs al zouden zij ontboden
zij n. De bisschoppen zijn dood of gevangen gezet ; de seminaries
gesloten ; alle kloosters opgeheven ; het merendeel der kerken gesloten. De pers is zuiver communistisch.
I n het bezette gebied van Duitsland, de Oostzone, ondervindt de
zielszorg sterke belemmering van de kant der communisten. De
bisschoppen, wier gebied over West- en Oost-Duitsland zich uitstrekt, worden gehinderd in het bestuur en bezoek aan hun diocees.
Priesters uit de Westzone worden niet toegelaten, terwijl de priesteropleiding in de Oostzone zelf niet meer mogelijk is. I n de
grondwet van 7 October 1949 zijn de confessionele scholen verboden (art. 38) ; onderwijs en geestelijke opvoeding zijn het monopolie van de Staat (art. 35) ; wel is religieus onderricht door priesters geoorloofd (art. 44), maar de moeilijkheden, die dit onderricht in de weg worden gelegd, worden kunstmatig vergroot ; op
14-jarige leeftijd is het kind gemachtigd zijn eigen godsdienst te
bepalen (art. 48).
Ook in de van Rusland afhankelijke staten heeft
In de satellietde Kerk het zwaar te verduren. In Polen is in
staten.
1946 met steun van de regering een rationale
kerk opgericht. Het christelijk huwelijk en de christelijke opvoeding van de jeugd worden door regeringsmaatregelen ernstig bedreigd. Een 7000 priesters werden aangehouden door de politieke
politie, waarvan een duizendtal reeds is omgekomen in concentratiekampen. Door een wet van Augustus 1949 werd onder zware
straffen verboden enige kerkelijke maatregel te nemen tegen personen, die het Communisme aanhangen.
De verhouding tussen het Episcopaat en de Staat werd steeds
meer gespannen, ondanks het feit, dat er sedert 1946 onderhandelingen waren over een accoord. Maatregelen werden genomen
tegen de kerkelijke Caritas-vereniging, welke van zwendel werd beschuldigd maar door de bisschoppen in bescherming werd genomen,
kerkelijk goed geconfiskeerd, de lagere geestelijkheid bewerkt om
de leiding der bisschoppen ontrouw te worden. Systematisch wer522a

den intussen de onderhandelingen geboycot, wat de bisschoppen
aanleiding gaf in een gezamenlij k schrij ven zich op 16 Februari
195o tot de President van Polen te rechten, waarin zij met feiten de
laaghartige methode van obstructie bewijzen en zich gedwongen
voelen „te constateren, dat in Polen reeds rinds lange tijd strijd
tegen de godsdienst wordt gevoerd en wel zo hevig, dat alle vroegere begrippen omtrent een oorlog tegen God zijn overtroffen."
Kort daarop, toen de primaat in Rome vertoefde, stemde de Staat
plotseling toe in een accoord (14 April 1950)„ doch het blijkt
steeds meer, dat ook dit bedoeld was om een vaster greep op de
Kerk te krijgen. De bisschoppen protesteerden dan ook 12 Sept.
1950 opnieuw bij de President met een lange lijst klachten.
I n Hongarije namen de communisten op 31 Augustus 1948 de
macht over. Onmiddellijk begon de strijd tegen de katholieke
school. Het optreden tegen de geestelijkheid kostte aan 538 priesters het leven of de vrijheid. De Primaat, Kardinaal Mindszenty,
werd in een mensonterend proces (Februari 1949) tot levenslang
veroordeeld. Terwijl ook hier onderhandelingen werden gevoerd
over een accoord, werden i 000 kloosterlingen in Juni 195o naar
concentratiekampen overgebracht. Het gesloten accoord in Augustus 195o bracht weinig verandering. Een maand later werden, op
enkele uitzonderingen na, alle kloosters bij de wet opgeheven.
In Tsjecho-Slowakije namen de communisten in Februari 1948
het bewind volledig in handen. Alle katholieke organisaties werden ontbonden ; de katholieke scholen gesloten ; de katholieke pers
onderdrukt. De kloosters werden geleidelijk aan opgeheven en
tegen de geestelijkheid dwangmaatregelen genomen : een aanzienlijk deel van de priesters is van alle vrijheid beroofd en ook Mgr.
Beran, de aartsbisschop van Praag, wordt belet zich met het bestuur
van zijn diocees te bemoeien. Geregeld werden processen geensceneerd, waarbij vooraanstaande geestelijken tot zware straffen
werden veroordeeld. Met behulp van enige afvallige priesters
tracht de regering een schismatieke beweging te doen ontstaan, terwijl in binnenkerkelijke zaken de Staat zich grote rechten aanmatigt, zelfs er niet voor terugschrikt eigenmachtig tot kerkelijke
benoemingen over te gaan. Hij kan daarbij rekenen op een dertigtal z.g. „progressieve" priesters, die een verzoening voorstaan tussen Kerk en communisme. Onderhandelingen, welke de bisschoppen voerden, werden met opzet gedwarsboomd en liepen daarom
dood.
Radicaler trad men op in de landen, waar de katholieken slechts
een kleine minderheid vormden : Roemenie, Bulgarije en Albanie.
523a

Na de gewone onderdrukkingsmaatregelen en na mislukking van
de stichting van een schismatieke kerk, zijn in Bulgarije alle kerkelij ke instellingen ten slotte buiten de wet gesteld, in Roemenie
en Albanie het grootste deel der geestelijkheid, voor zover ze zich
niet heeft kunnen verbergen, gedood of gevangen gezet. Geen
enkele bisschop is er meer in functie.
In het nationaal-communistische Joego-Slavie
J oego-Slavig.
is de toestand niet veel verbeterd, sedert de dictator Tito zich losmaakte van Rusland. Pers, school, weeshuizen en
vele ziekenhuizen zijn staatsinstellingen geworden, waaruit de
religieuzen zijn verdreven en waaruit de priesters zoveel mogelijk
worden geweerd ; alleen in zeer geringe mate en onder zeer inperkende voorwaarden kan een priester buiten het kerkgebouw zijn
zielzorg uitoefenen en ook daarbinnen is hij aan voortdurende
controle onderworpen. Eind 1949 hadden nog slechts 450 parochies
een eigen zielzorger, daar tegen de geestelijken al sedert 1941,
tijdens de partisanenstrijd in de tweede wereldoorlog, een verschrikkelijke terreur woedt. Men schat het aantal slachtoffers
onder hen door vermoording, terechtstelling (soms zonder vorm
van proces), gevangenis of deportatie, op bijna 2000. De aartsbisschop van Agram, Mgr. A. Stepinac, werd tot dwangarbeid
veroordeeld, evenals de bisschop van Moster ; twee bisschoppen
werden vermoord. I n December 1949 stelde Tito tegenover katholieke geestelijken de eis : „Wij hebben met Moskou gebroken, waarom breekt gij niet met Rome?" Oorspronkelijk gold als voorwendsel het onvoorzichtig optreden van enkele priesters tijdens de oorlogsjaren, hoewel de bisschoppen zich duidelijk van hen gedistancieerd hadden en hun zelfs kerkelijke straffen hadden opgelegd.
Thans wordt als reden opgegeven de weigering van de geestelijkheid om tot het communistische volksfront toe te treden.
Ook in het communistische China heeft de Kerk veel te verduren
van de plaatselijke communistische machthebbers, terwijl door de
leiding al de suggestie naar voren wordt gebracht om een nationale
kerk te stichten, los van Europese en Amerikaanse missionarissen
en steun en ook los van het geestelijk oppergezag van de Paus.
Aldus blij ft ten alle tijden opnieuw de vervolging op Christus'
Kerk het stempel van echtheid drukken volgens Zijn woord : „Men
zal u overleveren om u te mishandelen en te doden ; en gij zult een
voorwerp zijn van haat bij alle volken terwille van Mijn Naam.
Dan zullen velen er aanstoot aan nemen . . . en de lief de van velen
zal verkoelen. Maar wie tot het einde toe volhardt, hij zal behouden
worden" (Mt. 24, 9 13).
-
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§ 3. De Kerk en de sociale toestanden.
Hoewel het niet de taak is van de Kerk om het
aardse bestaan van de mens te verbeteren en
sociale hervormingen door te voeren, is de ontwikkeling van het maatschappelijk leven van dien aard geweest,
dat de godsdienstige belangen er ten nauwste mee verbonden werden. Een eigen katholieke sociale actie was noodzakelijk en praktisch het enige middel om het geloof bij grote massa's te behouden.
Dat de kerkelijke overheid daarbij de juiste princiepen omtrent
sociale rechtvaardigheid vaststelde, was haar goed recht en plicht
tevens. De Kerk immers is de leermeesteres voor geheel het christelijk leven, zowel het private als het maatschappelijke. Bovendien
was een duidelijke stellingname van de Kerk des te meer nodig,
omdat valse stelsels de christelijke mentaliteit geheel ondermij nden. Bedoeld zijn daarmee het Kapitalisme, het Socialisme en
Communisme. Over dit laatste stelsel is echter reeds gesproken.
Het Kapitalisme is het streven van een betrekKapitalisme.
kelijk kleine groep personen om al het geld en
de productiemiddelen in handen te krij gen en daardoor geheel het
oeconomisch leven te beheersen. Steeds meer heeft het een internationaal karakter aangenomen en proletariseert het de massa's
door haar vrije en zelfstandige oeconomische werkzaamheid onmogelijk te maken. Zijn enig doel is winst te maken, zonder met religieuze en morele factoren rekening te houden. Reeds Leo XIII
veroordeelde in de encycliek „Rerum Novarum" „de onmatige
begeerlijkheid, de onmenselijkheid van een klein aantal rijken,
die een bijna slafelijk juk opleggen aan de eindeloze meerderheid
der proletariers". Het Kapitalisme en Liberalisme hebben als een
bijna onafwendbare reactie het Socialisme en
Socialisme.
Communisme opgeroepen, die sedert de goer
jaren en vooral sedert de eerste wereldoorlog in bijna alle landen
een geweldige macht begonnen te vormen en brede scharen der
arbeidersbevolking, doch ook van andere standen, voorgoed van
het geloof vervreemden. Het Socialisme verkondigt wel, dat godsdienst privaatzaak is en de gematigde socialisten stellen de klassenstrij d op de achtergrond en onthouden zich in latere tijd, ook
al om tactische redenen, van openlijke bestrijding van de godsdienst. Doch als stelsel en ook in zijn practische levenshouding
is het Socialisme niet met het Christendom te verenigen. Het beKerk en
sociale actie.
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rust op materialisme en op oeconomisch determinisme. Klassenstrijd, critiek op bestaande toestanden, aanvankelijk ook zelfs
sociale revolutie worden beschouwd als noodzakelijke stadien, om
de mensheid tot hoger op te voeren. Door zijn gedeeltelijke ontkenning van het recht op privaateigendom en door de mens geheel
ondergeschikt te maken aan de gemeenschap, doet het de rechten
en de vrijheid van het individu geweld aan. De ondervinding leert
dan ook, dat katholieke leden van socialistische verenigingen
meestal het geloof verliezen : hun geest wordt te veel op stoffelijke
belangen gericht ; zij ontkomen niet aan de vrije opvattingen omtrent de huwelij ksmoraal, geboortebeperking, enz. I n zijn encycliek
„Quadragesimo anno" stelt Paus Pius XI daarom nog eens uitdrukkelijk vast, dat verzoening van Christendom en Socialisme
ook in zijn gematigde vorm en met het religieus cachet, dat het
vooral na de eerste wereldoorlog soms heeft aangenomen, absoluut
onmogelij k blij ft.
De sociale actie der katholieken is vaak uitgeKath,olieke
gaan
van priesters, die bekommerd waren over
sociale actie.
de arbeidersklasse, welke door haar materiele
noodtoestand totaal vervreemdde van de godsdienst en het slachtoffer werd van een onchristelijke en onrechtvaardige uitbuiting.
Zo was in Duitsland de baanbreker W. E. von Ketteler, bisschop
van Mainz (1- 1877), door Leo XIII zijn „grote voorganger" genoemd. Zijn werk werd doorgezet door de priester Fr. Hitze
( I851-1920), die als lid van het Centrum een groot aandeel heeft
gehad in het tot stand komen van de eerste belangrijke sociale
wetten (1883-189o). I n Oostenrijk werkte K. von Vogelsang,
door Von Ketteler uit het Protestantisme bekeerd, met talrijke
volgelingen. In Engeland nam Kardinaal Manning (1808-1892)
het initiatief tot talrijke ondernemingen van sociale aard en eiste
de tussenkomst van de Staat tot handhaving der sociale gerechtigheid. De grote dokwerkersstaking te Londen (1889) werd door
zijn bemiddeling opgeheven. I n Frankrijk ontplooide zich onder
priesters en leken een levendige actie, welke echter, sedert het meer
sociaal streven van de Lamennais zich gecompromitteerd had, in
caritatieve richting ging. Ook de vader van de eigenlijke katholieke sociale actie, graaf Albert De Mun (1841-1914), was met
zijn vriend De la Tour du Pin aanvankelijk deze richting toegedaan. Door ondervinding rijper geworden, begon hij de kwestie
te zien als een van sociale rechtvaardigheid en eiste actieve sociale
staatspolitiek. De activiteit splitste zich in twee richtingen, die
vooral op het internationaal congres der sociale katholieken te
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Luik (1891) in hevige botsing kwamen. I n Belgie, Zwitserland
(Gasp. Decurtins, eerste poging tot internationale arbeiderswetgeving, 1887) en Italie begon een krachtige actie op te komen tot
bescherming van de arbeidersklasse. Nederland zag als voorstadium op de eigenlijke sociale actie eerst het ontstaan van St. Jozefgezellenverenigingen (te Amsterdam door de priester Jhr. van
Nispen tot Sevenaer) en van de Ned. R.K. Volksbond (W. Passtoors) ; kapelaan Ariens stichtte in i889/90 te Enschede de eerste
katholieke arbeidersvereniging. In de Verenigde Staten waren
bisschop Ireland en Kardinaal Gibbons (1834-1921) verdedigers
van democratie en arbeidersbelangen. Er bestond een machtige
arbeidersorganisatie, Knights of Labour, met 730.000 leden, die
interconfessioneel was en uiterlijk overeenkomst vertoonde met
een geheim genootschap; toen echter een katholiek, Powderley, tot
grootmeester was gekozen, werd alles uit de statuten verwijderd,
wat enigszins met het geloof in strijd kon zij n. Toch werd zij door
de Canadese bisschoppen veroordeeld. De meeste bisschoppen van
de Verenigde Staten stonden er echter welwillend tegenover, en
Kardinaal Gibbons zond een memorandum naar Rome om haar te
verdedigen, waarop geantwoord werd, dat de vereniging „voor het
ogenblik geduld kon worden" (1888).
Leo XIII was volkomen overtuigd van de grote
Leo XIII.
betekenis der socialequaestie, ook voor de Kerk.
Als bisschop van Perugia had hij reeds in 1877 een mandement
uitgevaardigd tegen de misbruiken van het kapitalistisch regiem.
I n de encycliek „Quod apostolici" (1878) veroordeelde hij het
Socialisme, zonder ex professo de katholieke opvatting uiteen te
zetten. I n 1881 stelde hij te Rome een commissie van theologen in,
om de sociale quaestie te bestuderen. In 1884 kwam te Freiburg
in Zwitserland de Union tot stand, waar op bepaalde tijden sociale
katholieken (Blome, Von Lowenstein, Weiss 0.P., Kueffstein,
Lehmkuhl S. J., De la Tour du Pin, Toniolo, Decurtins, De Cepeda) bijeenkwamen om de sociale quaestie in studie te nemen ; het
resultaat der besprekingen werd door kardinaal Mermillod, bisschop van Lausanne, aan de Paus opgezonden ; zij waren van invloed op de encycliek „Rerum Novarum".
Doch de sociale actie vond ook veel oppositie bij
Rerum Novarum.
conservatieve katholieken, die de liberale oeconomie bijna als een eis van het natuurrecht beschouwden en zelfs
rechtmatige critiek op bestaande misstanden, het vragen van loonsverhoging, het wijzen op de plicht van rechtvaardigheid bij de
patroons, als een uiting van socialisme en revolutionnaire geest
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verdacht maakten. Niet alle sociale katholieken hadden het gezag
van kardinaal Manning, die een critiek op zijn sociale arbeid, als
zou dit socialisme zijn, beantwoordde : „I k weet niet, wat volgens
u socialisme is ; voor mij is hetgeen ik doe Christendom." Ook
onder de sociale katholieken heerste verschil van mening. Toen
daarom pelgrimages van arbeiders onder leiding van De Mun en
Harmel (1889) tot hem kwamen, toen van Amerika uit een beroep
gedaan werd op de H. Stoel, meende Leo XIII niet langer te
kunnen zwij gen en 15 Mei 1891 vaardigde hij de beroemde encycliek uit over de toestand der arbeiders, zonder twij fel een der
belangrijkste feiten der moderne kerkgeschiedenis.
De encycliek „Rerum Novarum" zet de katholieke leer uiteen,
die het midden houdt tussen de onbeperkte vrijheid van het Liberalisme, waardoor de arbeiders worden uitgebuit, en de dwang
van het Socialisme, dat de privaateigendom opheft, de individuen
opoffert aan de gemeenschap en als middel tot sociale hervormingen de klassenstrijd predikt.
De encycliek maakte allerwegen een diepe indruk en werd ook
door vele niet-katholieken met instemming begroet. Een krachtige
prikkel is zij vooral onder de katholieken geweest om ernaar te
gaan streven, dat de christelijke princiepen in het maatschappelijk
stelsel tot gelding zouden komen. Doch het gevaar van overdrijving was niet uitgesloten. Zo ontstond al spoedig de beweging van
de „Christelijke Democratie", als zou de democratische regeringsvorm de enig juiste en nivellatie van de hogere klassen absolute
noodzaak zij n. Paus Leo XIII (Graves de communi re, 190 1) en
later Pius X moesten hiertegen waarschuwen.
Ook de Sillon, in 1894 door Marc Sagnier (t 1950) gesticht
voor godsdienstige propaganda en sociale actie onder de arbeiders,
ontaardde in een humanitair democratisch streven, dat zich onttrok aan de leiding van het kerkelijk gezag. Pius X sprak in 1910
zijn veroordeling uit en de leiders onderwierpen zich grootmoedig.
I n Oostenrijk en Duitsland ontstond de „Weense richting", die
hield, dat het Socialisme met de leer der Kerk in overeenstemming was te brengen, en die vooral op het gebied van de eigendomsleer overdreef : arbeidsloos inkomen zou zedelijk slecht zijn.
Dit werd het moment, dat de Paus meende opQuadragesimo
nieuw te moeten ingrijpen en een duidelijker lijn
anno.
te moeten aangeven in de katholieke sociale leer.
Ter gelegenheid van het feit, dat het 4o jaar geleden was, dat
Rerum Novarum was uitgevaardigd, liet Pius XI een nieuwe
encycliek verschij nen (Quadragesimo anno, 1931), die het radica528a

lisme van de Weense richting afwees, maar in de katholieke leer
meer het gemeenschapselement benadrukte. Als program voor het
maatschappelijk herstel beval hij bijzonder aan : het streven naar
een maatschappij op corporatieve grondslag.
Ook zijn opvolger heeft herhaaldelijk gewezen
Pius XII.
op de noodzaak van rechtvaardige en sociale
hervormingen. „Daarom richten Wij ons tot de katholieken van
de gehele wereld en sporen hen aan zich niet met goede bedoelingen
en mooie programma's tevreden te stellen, maar moedig over te
gaan tot hun practische verwezenlij king" (2 Juni 1948). Echter
heeft hij ook krachtig moeten waarschuwen tegen de beweging van
de „progressieve katholieken", die in I talie, Frankrijk en Tsj echoSlowakije met het Communisme meenden te kunnen samenwerken.
De godsdienstige belangen worden in dit geval opgeofferd aan
een twij felachtig materieel gewin.
§ 4. Missien en Hereniging.

De ontdekking van nieuwe werelddelen had in
de 16e en 17e eeuw voor de Kerk de opdracht
weer acuut gemaakt, die Christus haar gegeven had om aan alle
volkeren Zij n leer te prediken (Mt. 28, i9). Met groot enthousiasme was het grootse werk ondernomen, doch in de loop van de i 8e
eeuw valt er een grote teruggang te constateren in toewijding en
resultaat.
Omstreeks I800 waren in het Oosten naast 381.000 geunieerden
nog 6000 Latijnse christenen. Afrika, met nog een 30.000 naamchristenen in de Congo, was practisch verlaten ; Voor-I ndie had
nog geen 500.000, Achter-I ndie 300.000, China nog geen 200.000
christenen. I n Zuid-Amerika verlamden voortdurende revoluties
alle bekeringsacties. Zo scheen in het begin van de 19e eeuw het
werk van drie eeuwen ten ondergang gedoemd.
De oorzaken van dit droevig feit zijn te vinden in de verslapping van het geloofsleven, wat zijn onvermijdelijke terugslag had
op de missieijver. De opheffing der Jezuietenorde beroofde de
Kerk van een aanzienlijk deel van het missie-personeel. Daarenboven had de missie teveel gesteund op de Staat en toen de macht
van Portugal en Spanje steeds meer daalde, was de inheemse Kerk
niet krachtig genoeg om zelfstandig haar weg te gaan. Organisatorisch en godsdienstig trad ook in de missiegebieden zeif een
groot verval op. Europa, door Franse Revolutie en Napoleontische
Verval der Missies.

529a

oorlogen ontwricht, kon niet voldoende hulp meer bieden. I n de
Verenigde Staten was het katholicisme nog slechts in opkomst ;
toen in 1789 de eerste bisschoppelijke zetel te Baltimore werd opgericht, waren er op de 3 tot 4 millioen inwoners nog slechts een
25. 000 katholieken.
Maar de godsdienstige herleving binnen de Kerk
Nieuwe ijver.
bracht ook noodzakelijk een hernieuwde drang
naar missionering en de grote missieactie, die zich ging ontplooien,
werd een nieuw getuigenis van de onvermoeide levenskracht der
Kerk. Natuurlijke factoren, zoals ontdekkingsreizen, oeconomische en politieke belangstelling voor kolonien, en meer ideele bewegingen, zoals de anti-slavernij-actie van kardinaal Lavigerie,
vestigden eveneens de aandacht op de heidense gebieden. Vandaar
dat het missiewerk aldus ook sympathie en steun kreeg als louter
beschavingsfactor.
De nieuwe opbloei van de missiearbeid kan worden afgelezen uit
de grote aanwas van missiepersoneel, de meer effectieve steun door
gebed en materiele middelen vanuit de christelijke landen, de doelbewuste leiding, die ook op dit gebied de Pausen in handen gaan
nemen.
Niet alleen vatten de oude Orden haar missieNieuwe
werk weer op, maar talrijke jonggestichte concongregaties.
gregaties namen al spoedig de missionering in
haar programma op. Andere stichtingen hebben deze taak als
hoofddoel, zoals die van de Eerw. Pater Libermann (1848), de
Bresillac (Seminarie van Lyon, 1856), Th. Verbiest (Scheut,
1863), kardinaal Vaughan (Mill Hill, 1866), kardinaal Lavigerie
(Witte Paters, 1867), A. Janssen (S.V.D., 1875).
Verblijdend en van zeer grate betekenis is de verschijning van
de vrouw op het missieveld, die door ziekenverpleging en onderricht het vertrouwen der inheemsen wint en daardoor het werk der
missionarissen voorbereidt en ondersteunt ; ook talrijke broeders
zijn in deze geest werkzaam. Ook leken werden tenslotte begeesterd
om zich als hulpkrachten in dienst te stellen van het missiewerk.
I n Duitsland begon in 1922 de medische missieactie, welke lekenartsen en lekenverpleegsters opleidt en uitzendt. I n 1947 werd te
Parijs een internationaal secretariaat opgericht voor lekenmissionarissen.
En de missiepioniers worden gesteund door de
Missie-actie.
gelovigen. Want dit is een ander hoopvol teken
des tijds : de missie-actie heeft wortel geschoten in het katholieke
yolk, dat het als zijn plicht beschouwt, aan de uitbreiding van het
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Godsrijk mede te werken. Talrijke verenigingen zijn gesticht om
door gebed en door materiele steun de missionarissen te hulp te
komen. De voornaamste zijn het in 1822 te Lyon door Pauline
Jaricot opgerichte Genootschap tot voortplanting des geloofs, het
in 1843 door Mgr. Forbin-Janson, bisschop van Nancy, gestichte
Genootschap der H. Kindsheid (de kinderen voor de kinderen),
het St. Petrus liefdewerk tot vorming van de inlandse clerus
(1889). Daarnaast staan meer dan 200 kleinere verenigingen,
waarvan vele van missionerende orden uitgaan. Voor de priesters
bestaat de Unio cleri pro missionibus (Priestermissiebond). De
missiologie werd een eigen wetenschappelijk vak (het eerst in
Duitsland; 1910 leerstoel te Munster; in i93o te Nijmegen). Door
tijdschriften, congressen, tentoonstellingen wordt de belangstelling levendig gehouden.
I n de 19e eeuw stond Frankrijk aan de spits. Daar ontstonden
de meeste missiecongregaties ; het leverde de meeste missionarissen, gaf de grootste financiele steun. De kerkvervolging heeft
echter ook de missie-actie geschaad. I n Duitsland begon op het
laatst der vorige eeuw de missiebeweging, die steeds is blijven
groeien, ondanks de zware materiele slagen en het verlies der kolonien als gevolg van de eerste wereldoorlog. De ontreddering van.
Nationaal-Socialisme en tweede wereldoorlog heeft de mogelijkheid van hulpverlening echter sterk ingeperkt. Een bijzonder
eervolle plaats werd in de 19e eeuw en oak thans nog ingenomen
door Belgie en Nederland. Nauwelijks tot vrijheid gekomen, zijn
de katholieken in Nederland al aanstonds door een hunner emancipatoren, tegelijk een vurige missie-apostel, Lesage ten Broek,
tot steun aan het buitenlandse apostolaat opgeroepen.
De Pausen, te beginnen met Gregorius XVI,
Leiding der
hebben
de missiebeweging krachtig aangemoePausen.
digd en gesteund. Na de eerste wereldoorlog,
die ook in de missiegebieden zoveel onheil veroorzaakte, hebben
Paus Benedictus XV (encycliek Maximum illud, 1919), Pius XI
(Rerum ecclesiae, 1926) en Pius XI I tot nieuwe ijver opgewekt.
Onder hun leiding is door centralisatie een betere verdeling der
hulpmiddelen tot stand gekomen. De bovengenoemde grote missiegenootschappen, door Paus Pius XI tot pauselij ke instituten verheven, kregen hun hoofdzetel in Rome. Pauselijke visitatoren en
delegaten werden naar verschillende gebieden gezonden. Het arbeidsveld werd meer systematisch verdeeld en te grote districten
gesplitst; vooral de Nederlandse kardinaal Van Rossum heeft als
hoofd van de Congregatio de Propaganda Fide, het Romeinse
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missiecentrum, doelbewust in deze richting leiding gegeven. De
Pausen hebben ook het missiewerk los willen maken van bewuste
of onbewuste propaganda voor Westerse cultuur of voor vaderlandse belangen. Scherp hebben zij het enge nationalisme veroordeeld ; nationale eigenaardigheden erkenden zij als wettig (voor
Mandsjoekwo 1935, Japan 1936 en China 194o). Sterk drongen
zij aan op de vorming van een inlandse clerus en stelden inheemse
bisschoppen aan. Pius XI wijdde in 1926 persoonlijk de eerste zes
Chinese bisschoppen en in 1927 de eerste Japanse, Pius XI I in
1939 twaalf nieuwe missiebisschoppen, waaronder ook weer enige
inheemsen waren. I n 1946 werd in China een bisschoppelij ke
hierarchie ingesteld. I n Japan was dit reeds in 1891 geschied,
maar daar werd in 1941 het volledig bestuur in handen van Japanners gelegd. Als doel van de missiearbeid stelde Pius XI I (1944)
dan ook voor ogen niet het stichten van missieposten onder blijvende voogdij van de Westerlingen, maar de vestiging van de Kerk
„in nieuwe streken, zodat zij eens kan leven en zich ontwikkelen
zonder de hulp van het werk der missien."
Het terrein der Missie kan men in het algemeen
Het missieverdelen
in drie gebieden, verschillend wat de
gebied.
godsdienst en de cultuur der volkeren en de
methode der geloofsprediking betreft. Voor-Azie en Noord-Afrika
vallen onder de Mohammedaanse cultuurkring. De I slam is daar
met het nationale en politieke leven samengegroeid ; de godsdienst
is zeer simplistisch en gemakkelijk (polygamie) en bovendien zeer
fanatiek, zodat bekeringen tot het Christendom tot dusver uiterst
zeldzaam zijn. Een pan-arabische stroming in het Nabije Oosten
en de laIcistische tendenz in Turkije bemoeilij ken het Christendom
ten zeerste. Ook ontwikkelt de I slam een sterke expansieve propaganda en treedt zo op als een gevaarlijke bedreiging voor het
Christendom in Afrika en I ndie.
I n de landen, die, vroeger of thans nog onder Mohammedaanse
heerschappij, in het gebied van het Nabije Oosten gelegen zijn,
bevinden zich nog talrijke christenen, meest niet-geunieerden,
onder wie ook missionarissen werkzaam zijn.
In Oost- en Zuid-Azie (I ndie, China, Japan) zijn de cultuurvolkeren aanhangers van Boeddhisme, H indoeisme, Confucianisme, Mohammedanisme en Sjintoeisme. In de meeste gebieden
maakt het missiewerk langzame maar geleidelij ke voortgang. Communistische invloeden gaan hier en daar overheersen en daar
wordt het Christendom dodelijk bedreigd.
Een derde gebied is dat der natuurvolken, Afrika (negers),
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Oceanie en de I ndianen in Amerika. Zij zijn meest fetisj-aanbidders. Vooral onder de negers van Afrika is het apostolaat met veel
vrucht uitgeoefend, met name in de Congo, Roeanda, Oeroendi en
Oeganda, waar reeds een kwart der bevolking tot de katholieke
Kerk is bekeerd.
Het percentage der katholieken is nog betrekkelijk laag. Op een
wereldbevolking van 2.35o millioen, wordt het aantal christenen
geschat op een derde gedeelte (800 millioen) , waarvan 405 millioen
katholiek zijn. De protestanten tellen 200 millioen, de Oosterse
christenen 195 millioen. Doch hiertegenover staat het verheugende
feit, dat de christelijke geest geleidelijk bij vele volkeren doordringt en dat de geloofsverkondiging en drang naar katholiciteit,
die immers een wezenlijk bestanddeel van het Christendom is, zich
ondanks vele moeilijkheden onverflauwd verder ontplooit. Want
ook voor Christus' Kerk geldt Paulus' woord : „Dit is mijn plicht.
Ja wee mij, zo ik het Evangelie niet zou verkondigen" (I Cor. 9, 16) .
Deze taak is voor de Kerk geen gemakkelijke, en
Moeilijkheden voor
zij
heeft daarbij een krachtige en blijvende steun
de missie.
nodig van haar biddende ledematen. Het geloof
immers blij ft altijd een gave van God, volkomen afhankelijk van
Zijn genade en door geen menselijke werkzaamheid to vervangen.
Daarenboven zijn er vele natuurlijke moeilijkheden, die het missiewerk belemmeren. Het zedeloze leven en ongeloof van vele Europeanen, die slechts op winst bedacht zijn, en de wreedheid van de
beide wereldoorlogen, waarin ook vele missiegebieden betrokken
werden, konden geen hoge gedachte geven van de Westerse beschaving. De Europese regeringen belemmeren soms meer de
katholieke missie, dan dat zij haar steunen. Het Christendom, verdeeld in talloze kerkgenootschappen, die elkander dikwijls tegenwerken, vindt in verschillende landen tegenover zich een nationale
godsdienst als betrekkelij ke eenheid, vooral de Islam met zijn
afgesloten systeem. Deze en eveneens het Bolsjewisme voeren een
krachtige propaganda en vormen een bedreiging voor het katholieke missiewerk. I n de laatste tij d heerst in verschillende landen
een sterk nationalisme, dat vijandig staat tegenover al hetgeen van
het Westen komt, in andere de burgeroorlog, die een vreedzame
geloofsprediking onmogelij k maakt.
Naast de uitgebreide werkzaamheid in de missie
nemen in de bemoefingen van de Pausen en de
belangstelling van de Kerk een voorname plaats in de pogingen
tot hereniging van de Oosterse kerken. Vroeger werd reeds geHereni giin .
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meld, hoe Pius I X de schismatieke bisschoppen van het Oosten
uitnodigde tot het Vaticaans Concilie. In diezelfde lijn werkte
Leo XI I I, die de Oosterlingen opriep, om tot de eenheid terug te
keren. Hij stichtte of verbeterde verschillende Oosterse colleges.
Benedictus XV richtte een afzonderlijke Congregatie op voor de
Oosterse aangelegenheden, legde de grondslag voor een Pauselijk
Oosters I nstituut, dat door Pius XI (1923) werd voltooid.
Deze laatste Paus wordt ook wel genoemd de Paus der Hereniging
om zijn encyclieken, aan dit onderwerp gewijd, en de stimulering
van verschillende acties, die van hem uitgingen. De bestudering
van het Oosterse Christendom kreeg in hem een ijverig bevorderaar. Hij gaf opdracht tot codificatie van het Oosters kerkelijk
recht en tot uitgave van verschillende liturgische boeken. Op de
Benedictijner monniken deed hij een beroep om zich aan het werk
der Hereniging te wij den (1924) ; als antwoord daarop stichtte de
Belgische abdij Keizersberg het eerste herenigingsklooster te
Amay s/M. (1925), dat in 1939 werd overgeplaatst naar Chevetogne. Ook Pius XI I wijdde zijn aandacht aan dit werk, omdat
volgens hem de terugkeer der Oosterse kerken met hun eigen riten
en gebruiken een grote weldaad zou betekenen voor de katholieke
Kerk. De Sovjet-politiek heeft echter door haar vernietigingscampagne voorlopig elke poging in deze richting bij de Slavische
volken onmogelijk gemaakt. Bij de andere kerken is de antipauselijke stemming een grote hindernis. Alleen in Voor-Indie
heeft een belangrijke terugkeer van afgescheidenen tot de Moederkerk plaats gehad.
Ook tegenover de onderlinge eenheidsstrevingen,
Oecumenisch
welke tot grote voldoening van elke oprechte
gesprek.
christen in Anglicaanse en Protestantse kerken
tot een sterke beweging is uitgegroeid, moest de Kerk haar standpunt bepalen. Een eenheid is slechts mogelijk op grondslag van
een volledig aanvaarden van wat door Christus is geopenbaard.
Deze geloofsschat is toevertrouwd aan Zijn Kerk en alleen door
haar ongerept bewaard en ontvouwd. Van onderhandelingen op
voet van gelijkheid kan daarom geen sprake zijn, noch ook van een
erkenning, dat de Kerk in enig opzicht aan Christus' geopenbaarde
leer ontrouw zou zijn gevvorden. Wel is mogelijk een onderling
contact om tot wederzijds begrip te komen. Pius XI I liet daarover scherp gestelde richtlij nen uitvaardigen (2o December 1949),
om het gesprek in handen van deskundigen te leggen en elk gevaar voor geloofsvervlakking te voorkomen.
Op zijn laatste sterfelijke-levensavond bad Christus voor Zijn
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Kerk : „Heilig hen in de waarheid : Uw woord (Vader) is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld hebt gezonden, zo heb I k ook hen
in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook
zij in waarheid geheiligd mogen zij n. I k bid niet voor hen alleen,
maar ook voor alien, die door hun woord in Mij geloven. Mogen ze
alien een zijn, gelijk Gij, Vader, het zijt in Mij, en I k in U; mogen
ze ook een zijn in Ons, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij hebt
gezonden . . . Vader, Ik wil, dat zij, die Gij Mij hebt gegeven,
met Mij mogen zijn, waar Ikzelf ben ; dat ze Mijn heerlijkheid
mogen aanschouwen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat Gij Mij hebt
liefgehad voor de grondlegging der wereld" (Jo. 17, 17-24) .
Zo zij het.
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ENKELE ANDERE VOORNAME CORRIGENDA
in de vierde druk.

Blz. 54 r. 10 v.b. Paulus Callixtus, lees: pans C.
84 r.

22

v.b. Siromenus, lees: Sozomenus

87 r. 6 v.b. pneumatomarchen, lees: pneumatomachen
r. 19 v.b.
r. 5 v.o. Melchius, lees: Meletius
r. i6 v.o.
97 r.

22

v.o. zondenderving, lees: zondenvergeving

r. 7 v.o. graticiteit, lees: gratuiteit
I I I r. 7 v.o. de, lees: de
I I5 r. 5 v.b. Constantinopel, lees: Chalcedon
123 r. 3 v.b. gerecileerde, lees: gereciteerde
r. I v.o. sterk, lees: een sfeer
1 44

r. 25,

26,

177 r. 4 v.b.

27, 28 v.b.

lees: r. 25, 28, 26, 27

vul cum: „een werk van geduld, j a veel meer dan
die van individuen".

183 r. Jo v.o. veel, lees: overal
208 r. 15 v.b. beloften, lees: gelof ten
232

r.

12

v.b. Valencia, lees: Palencia

297 r. 3 v.o. Karel I V, lees: Karel V
337 r. I 1 en 13 Memionieten, lees: Mennonieten
343 in margine Vrede van Munster : vervalt
423 r. 4 v.b. na Conciliarisme, lees: dat nl. de Paus staat
onder een algemeen Concilie, en dat enz.
451 r. 13 v.o. Canbacers, lees: Cambaceres
455 r. 1o,

I I, 12 V.b.

lees:

I 0, 12, I I

478 r. 8 v.b. Brunsen, lees: Bunsen
526 r. 3 v.o. Joannes XXI I, lees: Joannes XXI
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KE~GESJHIEDENIS

duur: 1 uur

1. Zijn er aanwijzingen dat in de eerste tijden der Kerk het
primaatschap van de pausen w.erd erkend en vIlelke zijn die
aanvvi j zi.ngen ?
20 Geef een korte uiteenzetting van het arianisme en
Pelagianisme.

3. Wat is de betekenis voor de Kerk van de verplaatsing der
Keizerlijke residentie Rome naar Byzantium ?

4. Wie is Karel de Grote en wat deed hij voor Kerk en Staat
(in het l{ort)

50 Vertel iets over de hervormingsbeweging van Cluny.
6

0

V\Telke v/aren de voornaamste kenmerlcen varl he-ti kerl{eli jJc
leven. onder Paus Innocentiu~ III (1198-1216)

7 e \Vat denkt u van het "tterblijf 'der pausen in Avignon ?

?
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1~

duur: 1 uur

Welk is het wezenlijk onderscheid tussen de Middeleeuwen
en onze tijd ?

2. Hoe kan de leer van Luther verklaard worden uit zijn
persoonlijke ervaringen?
3~

Wat zijn conciliaire theorieën?

4~

Kent u verschilpunten tussen de leer van Luther en Calvijn?

5. Wat is gallicanisme, wat Jansenisme

?

6. V~at is de kultuurkamp ? (in~ het kort)

7. Vindt u nog sporen van de franse revolutie in onze tijd?
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