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Voorrede
De Middeleeuwen zijn het tijdperk, waarin de Kerk bijna
onbestreden heerste. Hoe in dat tijdperk Kerk en cultuur tot elkander
stonden, is geen nieuw probleem hetzij het beseft en bekend werd
of niet, die vraag vormde de grondslag van heel het getwist om de
waardering der Middeleeuwen. Ten aanzien van talrijke speciale
kwesties werd zij de laatste anderhalve eeuw telkens opnieuw behandeld, niet zonder vooroordeel en hartstocht. Er vertoonde zich daarbij
een scherpe tegenstelling tussen twee uiterste opvattingen: de ene
weigerde ronduit, de Middeleeuwen de waarde van een cultuurtijdperk toe te schrijven, de andere wilde alle verdienste op cultureel
gebied aan de Kerk toekennen en in de Middeleeuwen kortweg het
ideaal van menselijke beschaving zien. Tot nu toe ontbrak echter een
volledige behandeling van het probleem, die geheel het middeleeuwse tijdperk omvatte, voldoende acht gevend op de ontwikkeling,
die het tijdperk in zijn verschillende perioden heeft doorgemaakt.
Zoals het probleem door de titel wordt aangeduid, zal het in
zijn algemeenheid zonder nadere toelichting worden begrepen. Bij
nader inzien echter blijkt het reeds hier nodig, het doel van dit
werk scherper te omschrijven. Het begrip Kerk behoeft geen verdere
verklaring. Wel is het raadzaam ons bewust te maken, wat wij onder
cultuur verstaan.
Reeds de geschiedenis van het woord verheldert hier en daar
ons inzicht. Het woord cultuur komt van het Latijnse colere, dat
wij met verzorgen plegen te vertalen. Het betekent een menselijk
handelen, dat zich kan bezighouden met de meest verschillende
objecten. Zo spraken de Romeinen van colere Deum, God vereren
de oorsprong van het woord cultus, dat ook de godsdienst betekent,
zich uitend in godsdienstige handelingen. Het woord cultuur is van
dezelfde stam als cultus, maar wij maken nu een zodanig onderscheid
tussen cultus en cultuur, dat wij spreken en schrijven over het
verband tussen godsdienst en cultuur.
De Romeinen kenden ook reeds het woord .cultura, dat bij hen
ongeveer hetzelfde betekende als cultus in zijn algemene zin, maar
gewoonlijk gebruikt werd in verband met de landbouw. Toch
gewaagt reeds Cicero van een cultura animi, 1 ) en Horatius gebruikt
1

) Tusc. 2, 13.
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het woord in de betekenis van zedelijke veredeling. 1 ) Maar die
gevallen staan op zichzelf. Evenzeer is het een uitzondering, dat wij
ergens in een middeleeuws vers de uitdrukking cultura Christi aantreffen, ongeveer te vertalen met: Christelijk cultuurideaal. 2 ) In het
Frans 'gebruikte men in de Middeleeuwen het woord culture slechts
in de betekenis van landbouw. Voor de geestelijke bedrijvigheid van
de mens, de bevordering van wetenschap en kunsten kwam het woord
eerst in de achttiende eeuw algemeen in gebruik die betekenis
kreeg het van de kopstukken der zogenaamde Verlichting: d'Alembert,
Voltaire en Rousseau. 3
Een soortgelijke geschiedenis heeft het woord civilisation, dat
in het Frans gewoonlijk dezelfde betekenis heeft, hoewel er reeds
vroeg een zeker onderscheid valt waar te nemen, hierin bestaande,
dat civilisation een zeker hoger peil van beschaving aanduidt. Het
woord civilisation ontmoeten we eerst in 1756 bij Mirabeau en in
Voltaire's omgeving, waar ook de term geschiedenisphilosophie in
gebruik kwam. Die nieuwe opvattingen en vormen hangen samen
met de historiebeschouwing dier kringen, die in de historische
ontwikkeling geen ander doel zagen dan een rationele ontwikkeling
van de menselijke geest, en van enig positief geloof niet weten wilden.
Dat civilisation nog lang voor een nieuw, ongewoon woord werd
aangezien blijkt hieruit, dat het eerst in 1835 in de Dictionnaire de
l'Académie werd opgenomen. 4 ) In Engeland dorst men het in 1772
nog niet goed aan, het woord civilization in zijn huidige betekenis,
het tegenovergestelde van barbarity, in een woordenboek op te
nemen. 5 ) In het Italiaans moest nog groter aarzeling overwonnen
worden, alvorens men het woord civilizzazione accepteerde. 6 ) Men
had daarvoor reeds in de Middeleeuwen het woord civilitade, civiltd,
dat ontstaan was uit het Latijnse civilitas en door Dante werd gebruikt,
om het ideaal van menselijke cultuurgemeenschap aan te geven. 7
De woorden cultuur en civilisatie zijn dus in de tijd der Verlichting in gebruik gekomen en hadden oorspronkelijk een zeker
)

)

1) Epist. 1, 1, 40; cf. Thesaurus linguae lat. IV, 1323.
2) A m a r c i u s, Sermonum 11. v. 818.
3) Noot van de vertaler. -- Het Nederlandse woord beschaving (afgeleid van
beschaven = door schaven glad maken, overdrachtelijk: verbeteren, verfijnen,
veredelen, speciaal van de menselijke geest) betekent eigenl. de daad van het beschaven, overdr. de toestand van beschaafdheid, de soort en de mate van ontwikkeling bij
een bepaalde persoon of bij een maatschappij in een bepaalde tijd (Ned. Wb. i.v.).
In dagelijks gebruik duidt het woord beschaving vaak speciaal op verfijning van
maatschappelijke vormen en algemeen menselijke hoedanigheden. In deze Nederlandse uitgave van Schnürer's werk wordt het, in de titel en elders, genomen in
volkomen gelijke zin met cultuur, gelijk in de tekst gedefinieerd.
4) L i t t r é e, Dictionnaire i.v. civilisation, civiliser.
5) M u r r a y, Dictionary i.v. civilization.
6) T o m m a s e o - B e 11 i n i, Dizionario i.v. civiltà, civilizzazione.
7 ) Convivio IV c. 4. Le opere di Dante, testo crit. (Fir. 1921) p. 250.
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polemisch karakter, dat ook nog te voorschijn kwam in het woord
Kulturkampf, maar nu is uitgesleten. Wij plegen die woorden te gebruiken als geestelijke maatstaf voor het leven en de werkzaamheid der
menselijke ziel, voor de resultaten van die werkzaamheid en voor de
toestand, die er door ontstaat. De maatstaf wordt ontleend aan het
streven der gehele mensheid naar aardse welvaart en aan de vorderingen in geestelijke beheersing der goederen, die de mens ter beschikking staan.
De vraag, die wij wensen te beantwoorden, luidt dus: welk
aandeel had de Kerk aan dit streven en aan de geestelijke vooruitgang
der mensheid?
Dat deze vraag kwesties opwerpt, waarover veel wordt getwist,
leren wij ook inzien, als wij nagaan, wat bedoeld wordt met de naam
Middeleeuwen voor het tijdperk der geschiedenis, waarmee wij ons
wensen bezig te houden. Het begrip ontstond, toen men bij de
opkomst van het humanisme aan het begin van een nieuw tijdperk
meende te staan. De Duitse kardinaal Nicolaas van Cusa werd in
1469 in een herdenkingsgeschrift van Johannes Andrea de Bossi,
bisschop van Aleria, geprezen als een kenner der Middeleeuwen
(media tempestas). Maar eerst in de zeventiende eeuw kwam die
aanduiding tot indeling der wereldgeschiedenis bij protestantse
schrijvers in de Nederlanden en in Duitsland in gebruik. Toen heeft
Christoffel Cellarius (1634-1707), hoogleraar te Halle, met zijn
leerboeken der algemene geschiedenis die indeling, nu algemeen, in
zwang gebracht, door een historia antiqua, historia media en historia
nova te onderscheiden. Weliswaar kwam er verzet tegen die indeling,
en nog steeds wordt er critiek op uitgeoefend. Terecht. Want de
aanduidingen Oudheid, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zeggen niet
veel. Zoals zij daar staan drukken zij niet veel meer uit dan de
chronologische opeenvolging van drie tijdperken, waarvan er één het
middelste is tussen een voorafgaand en een volgend. Men kon in
plaats van die woorden evengoed getallen zetten en spreken van een
eerste, tweede en derde tijdperk. Die terminologie zou zelfs de voorkeur verdienen. Want de gedachte, die naast het begrip van chronologische opeenvolging in de gebruikelijke terminologie schuilt, moet
beschouwd worden als een onbewezen postulaat. De uitdrukking
Nieuwe Tijd veronderstelt, dat het derde tijdperk het laatste zal zijn.
Onderscheidden we na het derde tijdperk nog een vierde, dan gaven
we aan het derde stellig niet de naam Nieuwe Tijd. Maar wie zegt ons,
dat de wereldgeschiedenis eindigen moet met het tijdperk, dat op
het „middelste" volgt? Weten we dan zo zeker, dat 't niet nodig zal
blijken, ooit in dit derde tijdperk een deelstreep te trekken, veel dikker
misschien, dan die nu de Middeleeuwen scheidt van de Nieuwe Tijd,
en waarna een vierde tijdperk zou moeten beginnen? Sommigen
dringen er reeds op aan, zo'n deelstreep te trekken aan het begin van
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de tijd der zogenaamde Verlichting, die zij beschouwen als het waarmerk van een nieuwe ontwikkeling der mensheid; waarbij zij dan de
tijd daarvoor bij de Middeleeuwen rekenen. Hun uitgangspunt is
de mening, dat ieder positief Christelijk openbaringsgeloof geheel
van de aarde zal verdwijnen. Twijfel daaromtrent is zeer zeker
geoorloofd. Een beter argument voor het trekken van een nieuwe
deelstreep is wellicht de brede verbreiding der cultuur. Immers, de
beschaving, in West-Europa langzaam gerijpt, werd in onze tijd
steeds meer een wereldcultuur.
Hiervan uitgaande komen wij het verste, als wij de Middeleeuwen positief willen karakteriseren. Na de ondergang der Romeinse
cultuurwereld, die de landen om de Middellandse Zee omvatte,
ontplooit zich geleidelijk in West-Europa een nieuwe beschaving, die,
langzaam uitgroeiend, nu de hele wereld verovert. Het begin van die
cultuur vinden we in de Middeleeuwen. De Middeleeuwen zijn veel
minder het verval der voorafgaande Romeinse cultuur, zoals men ze
geringschattend heeft willen bestempelen, dan wel het begin van
onze westerse beschaving. Het getuigt van grote eenzijdigheid, de
Middeleeuwen te karakteriseren als een tijd van verval der Latijnse
taal, waaraan de naam voor dat tijdperk ontleend is. Het ontstaan der
moderne naties, van hun talen en literaturen, hun steden en scholen is
belangrijker dan het verval der klassieke Latijnse taal, waarvoor de
Middeleeuwen een op eigen wijze verder ontwikkeld Latijn in de
plaats, stelden. Aan alle eigenaardige structuren, die we in de Middeleeuwen bij een bepaalde groep nieuwe volkeren waarnemen, ligt het
feit ten grondslag, dat de godsdienst, de katholieke Kerk, de allesbeheersende kracht is. Dus lijkt het ons het beste, de Middeleeuwen
te kenmerken als de kerkelijke periode in de westerse beschavingsgeschiedenis.
De bedoelingen, die optraden bij de vorming der woorden
cultuur en civilisatie, vertonen zich ook in de uitleg, die men in de
tijd der Verlichting aan het woord Middeleeuwen gaf. Niet alleen
veroordeelde men, gelijk de humanisten, de Middeleeuwen als een
tijd, waarin geen klassiek Latijn meer gesproken en geschreven werd
men ging nog verder dan de protestanten, die in de Middeleeuwen
een ontaarding van het Christendom zagen: men beschouwde ze als
een tijdperk van barbaarsheid.
Maar het duurde niet lang, of tegen die opvatting keerde zich
een sterke tegenstroom, die de studie der Middeleeuwen tot grote
vruchtbaarheid prikkelde: de romantiek. Van katholieke zijde werden
de Middeleeuwen geroemd als een tijd van geloofsideaal, en niemand
wellicht heeft die lof zo hoog gezongen als de Engelse bekeerling
Kenelm Henry Digby, die in zijn elf boeken „Mores catholici or the
ages of the faith" door voorbeelden, uit zeer verschillende eeuwen
gekozen, trachtte aan te tonen, hoe in de Middeleeuwen de deugden
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werden beoefend, die de Bergrede in de Acht Zaligheden prees. Hij
sloeg daarbij geen acht op de historische ontwikkeling, die ook de
Middeleeuwen vertonen, bij al haar uiterlijke beslotenheid. Wel deed
dat, omstreeks dezelfde tijd, een Frans geleerde, die voor 't eerst het
probleem ter hand nam, waarmee wij ons nu bezighouden, en die wij
hier gaarne noemen als onze voorganger: de sympathieke Frédéric
Ozanam, hoogleraar in de buitenlandse literaturen te Parijs. Helaas
stierf hij reeds op veertigjarige leeftijd, in 1853, en belette hem die
vroegtijdige dood, zijn groots opgevatte taak te volbrengen, al
bezitten wij er proeven van in enige nasporingen over speciale onderwerpen. Hij was een der krachten, die jong en geestdriftig er naar
streefden, de ontwikkelden terug te leiden naar de Kerk, door het
rationalisme te bestrijden, dat in de revolutietijd de overhand had
gekregen in Frankrijk. Als student stichtte hij de Vincentiusvereniging
met het persoonlijk armbezoek, om te bewijzen, dat de sociale
naastenliefde in de katholieke Kerk nog niet was uitgestorven. Zo
trachtte hij in zijn studiën, die zich vooral op literair gebied bewogen,
het bewijs te leveren, dat de katholieke Kerk de grondlegster was der
westerse beschaving. Tussen Kerk en cultuur zag hij geen tegenstelling, gelijk de vertegenwoordigers ener ontkerstende beschaving,
maar een nauw verband. Bij hem kreeg de vreugde om de vorderingen
der beschaving vooral diepte door het bewijs, dat de westerse cultuur
haar ontwikkeling slechts aan de Kerk te danken had. „Dans 1'histoire
des lettres," zo schreef hij, „je cherche surtout la civilisation, et dans
l' histoire de la civilisation je vois surtout le progrès par le christianisme." 1 ) Hij ontwierp een groot werk, dat een overzicht zou geven
over de beschaving sedert de ondergang der oude cultuur en de eerste
openbaringen van Christelijke geest tot aan het einde der dertiende
eeuw. 2) Wij vinden daarvan vernuftige fragmenten in de na zijn dood
uitgegeven voorlezingen over „La civilisation au 5e siècle" en in de
„Etudes germaniques", waarin hij de Germanen voor het Christendom en de Christelijke beschaving bij de Franken behandelde; verder
in zijn misschien rijpste werk over „Dante et la philosophie catholique
au 13e siècle" en in „Poètes franciscains en Italie au 13e siècle", dat
heel de warmte openbaart van zijn godsdienstige overtuiging. Ook
bracht hij op een reis door Italië bouwstof bijeen in de „Documents

inédits pour servir a 1'histoire de l'Italie depuis le 8e siècle jusqu'au
13e siècle".
In Ozanam's voetsporen trad de Luikse professor Godefroid
Kurth, in 1916 overleden, met zijn veelgelezen werk „Les origines
de la civilisation moderne ", dat evenwel slechts de eerste tijden der
Middeleeuwen behandelt en met Karel de Grote eindigt. Het valt te
1) Oeuvres I, 16.
2) Jordan in „Ozanam, Livre du centenaire" 231.
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betreuren, dat Ozanam en Kurth hun uiteenzettingen niet konden
vervolgen tot aan het einde der Middeleeuwen. Dat vervolg brengt
namelijk een nieuwe kant van het probleem aan het licht. De cultuur,
die door de Kerk in het westen werd gegrondvest en bevorderd,.
wordt in de laatste honderdtallen jaren der Middeleeuwen een gevaar
voor de dienaars der Kerk zelf. Velen hunner bezwijken voor de
bekoring, in het genot der cultuur op te gaan en voor de bevordering
der beschaving hun hogere, bovennatuurlijke taak te vergeten. Dan
eerst, wanneer men ook aan die tijd aandacht schenkt, overziet men
het probleem in heel zijn omvang en begrijpt men de Middeleeuwen
met haar licht- en schaduwzijden. Dan wordt niet alleen de bevordering der beschaving door de Kerk behandeld, maar ook de verwereldlijking der Kerk door eenzijdig streven naar cultuur. De grote
tegenstelling tussen wereld en Kerk, tussen wereldse en bovennatuurlijke doeleinden, die altijd heeft bestaan, maar zich met groot
verschil van graden vertoont, werd ook reeds in de Middeleeuwen
geconstateerd en gevoeld. Ook de geschiedschrijver der Middeleeuwen moet haar laten uitkomen, wil hij zich hoeden voor eenzijdig,
onhistorisch geïdealiseer. Het probleem, dat zich zo aan ons opdringt
bij de historische beschouwing van heel het middeleeuwse tijdperk,
boeit misschien in onze tijd meer dan ooit. Want velen zijn bevreesd,
dat de hele westerse beschaving op losse schroeven is geraakt, en de
besten spannen zich in, haar weder vast te zetten op de grondslagen,
waarop zij tot zodanige hoogte kwam. Het haken naar een nieuw
verband tussen de westerse volkeren is ons een aansporing, krachtiger
dan ooit, te denken aan de gemeenschap, door de Kerk gevormd,
waarin in de Middeleeuwen het westen zich aan ons vertoont met!zijn
voortreffelijkheden en gebreken.
Het probleem, dat wij ter hand nemen, is zo omvangrijk, dat
twijfel kan rijzen, of het voor een enkeling geen te zware taak inhoudt.
Die twijfel is maar al te vaak in mij opgekomen. Ieder nieuw resultaat
van de gestadige nasporingen op speciale terreinen zal de onvolmaaktheid van een algemene verhandeling blootleggen. Maar misschien
heeft het toch enige, zij het slechts betrekkelijke waarde, dat een
enkeling tegen het einde van zijn loopbaan zich verstout, van de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek een overzicht samen te
stellen, waarop anderen weer voort kunnen bouwen. Hun, die zich
aan diepere studie willen wijden, moge tot leidraad dienen een
literatuurlijst, die tevens zal aangeven, op welke detailstudies de
verhandeling berust.

Freiburg (Zwitserland)
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Overzicht van de inhoud
Inleiding
Vervulling der tijden.
Het Jodendom in het Romeinse rijk.
De eerste Christenen tegenover de cultuur van hun tijd blz. lv.
Contact en strijd met de geest des tijds. Verhouding tot het
gnosticisme.
Rigorisme van Christelijke practici blz. 3v. Clemens
Alexandrinus stelt voor 't eerst de profane wetenschap in dienst der
Christelijke zedenleer. Origenes. Tertullianus blz. 5. Strijd tegen
het neoplatonisme. Paulus Samosatensis. Lactantius blz. 6.
De nieuwe positie der Christenen in het openbare leven sedert
Constantijn, haar voor- en nadelen blz. 7vv.
Julianus' poging, het
heidendom als cultuurmacht te herstellen blz. 10.
De antieke ontwikkeling door de Christenen behartigd. Eusebius e.a. blz. 11.
Het begin der kerkelijke literatuur in het westen. Rufinus.
Hieronymus blz. 12v.

Eerste boek: Romeinse geest en Kerk de pijlers der
westerse beschaving

Angst voor de ondergang van het Romeinse rijk en het vergaan
der wereld. Daniel's voorspellingen. Laatste tijdperk van het
wereldbestaan blz. 15v.
Het Christendom niet verantwoordelijk voor de ondergang van
Oorzaken van die val blz. 17vv.
het Romeinse rijk.
Idealistische Romeinen stellen zich in dienst der Kerk, veredelen
de Romeinse geest en bereiden de grondlegging der nieuwe beschaving voor blz. 19. Het Romeinse rijk moest ondergaan, om plaats te
maken voor het nieuwe gewas, maar eerst met het Christendom
samengaan, om er op over te dragen, wat waard was behouden te
worden blz. 20v. Het Te Deum weerspiegelt de stemming der
Christelijke Romeinen in de vierde en vijfde eeuw. Ambrosius en
Augustinus vooral hebben de Romeinse geest voorbereid op zijn
nieuwe zending blz. 22v.
§ 1. Ambrosius en zijn geestverwanten
Ambrosius door zijn afkomst met hart en ziel Romein en
Christen. Belangrijkheid van Milaan. Verhouding tot de keizers
van zijn tijd blz. 23vv.
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Zijn uiteenzetting der Christelijke moraal in het boek over de
plichten. Hoe hij daarin Cicero overtreft blz. 28w. Over de
maagdelijkheid blz. 35w. De waardering der passieve deugden blz.
39w. Over de wetenschap blz. 41. Zijn hymnen. Poëzie van
vreugde in het geloof blz. 42.
Eigenaardig Zuid -Frans karakter bij de dichter Paulinus van
Nola en de geschiedschrijver Sulpicius Severus blz. 43w.
Eigenaardig Spaans karakter bij de grootste dichter van die tijd:
Prudentius Clemens. Bezingt de souvereine roeping van het
Christelijke Rome en zijn nieuwe zending op beschavingsgebied. Geselt de Romeinse verwording en prijst de Christelijke deugden als
nieuwe cultuurkrachten blz. 45w.

§ 2. Augustinus' beschavingsethiek
De tijd, waarin Augustinus leefde en werkte. Zijn innerlijke
vorming blz. 51w.
De boeken over de staat Gods. Omstandigheden, waaronder zij
geschreven werden. Gedachtengang blz. 56w. Karakterisering van
de aardse staat; van de Romeinse staat blz. 58w. Cultuurprogram
en wijsbegeerte der historie blz. 61vv. Betekenis van de staat Gods
in de grote synthese tot ethische vorming van het menselijk geslacht
blz. 63v.
Deugd en geluk vinden hun hoogtepunt in de liefde tot God blz.
64.
Goederen dezer wereld in zich goed; te gebruiken tot het
einddoel, niet te genieten blz. 65v.
Geestelijke goederen te richten
naar God blz. 67.
Maatschappelijke goederen vallen onder de geboden van liefde
tot God en de naaste blz. 67v. Lex aeterna: natuurwet. Lex temporalis
blz. 68v. Familie blz. 69w. Staat blz. 71w. Volkerenrecht.
Oorlog en vrede blz. 73w. Positie der Kerk. Optreden tegenover
ketters blz. 75w.
Economische problemen blz. 77v. Rijk en arm. Aalmoezen blz.
78v. Slavernij blz. 80. Arbeid een plicht blz. 81v. Landbouw.
Handenarbeid blz. 83. Handel blz. 83.
Algemene waardering: veredeling en verchristelijking van de
antieke geest blz. 84v. Voorbeeldig leider voor het culturele werk
van de Romeinse geest blz. 85w.
-

§ 3. Het Pausschap onder Leo de Grote. De ondergang van het
West- Romeinse rijk
Culturele betekenis der Rooms- katholieke Kerk in de vijfde eeuw
blz. 88. Het gezag des pausen; hoe het zich vestigde en ontwikkelde
blz. 88.
Betekenis van de stad Rome en de Romeinse Christenheid blz. 89v.
Gevaren, voortkomend uit de macht van het paus-
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dom naar buiten blz. 90v. Pauskeuze blz. 92. Het pausdom het
enige middelpunt van het westen, toen daar de keizerlijke ' macht
bezweek blz. 93v.
Rome geeft leiding aan
De grootheid van Leo I blz. 95v.
kerkelijke kunst en liturgie. Uitgangspunt van organisatie blz. 97v. Leo pleit voor Rome bij Attila en Genserik blz. 98v. Laakt het zeden
te Rome blz. 100. Ineenstorting van het keizerrijk blz. 101.-bedrf
Besef van de keer der tijden bij Orosius, blz. 102vv en Salvianus

blz. 104vv.
De Christelijke eer gered door asceten en monniken blz. 112.
De heilige Severinus blz. 113.
§ 4. De heilige Benedictus en zijn tijd
Begin van het monnikenwezen; in het oosten blz. 114; in het
westen: de heilige Martinus en Honoratus. Geschriften van Cassianus. Caesarius van Arles blz. 115vv. Het ronddolen der monniken
blz. 117.
Boëthius
Rome in de tijd van Benedictus' groei blz. 117.
blz. 118. Het Laurentiaanse schisma blz. 119. Cassiodorus en zijn
Dionysius Exiguus blz. 123.
kloosterstichting blz. 120vv.
Encyclopedische neiging van die tijd. De kloosters tehuizen der
wetenschap en verzamelplaatsen van boeken blz. 123v.
Benedictus' groei blz. 125vv. Zijn regel. Karakter van die regel.
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Inleiding
Sinds wij de studie van het worden in de geschiedenis als de
voornaamste taak der historische wetenschap beschouwen, spoort
een machtige prikkel ons aan, die volheid der tijden te bespreken,
waarover de apostel Paulus in de brief aan de Galaten ' schrijft:
„Toen echter de tijd vervuld was, zond God zijn Zoon.. . . " Wij
kiezen dit uitgangspunt niet, om te duiden op een ijzeren regelmaat,
die de vrije wil van de mens ter zijde zet en geen wetgever wil erkennen, maar om de sporen te zoeken van een regelmaat, die wij vereren
als het bestuur ener hogere Voorzienigheid, zonder haar geheel te
kunnen begrijpen. In de volheid der tijden zien we de tij dsomstandigheden, waarin zich het zaad ontwikkelen moest, door de mensgeworden Zoon Gods uitgestrooid.
De volheid der tijden betekent voor ons vooral: de verbreiding
der Grieks - Romeinse cultuur langs de oevers der Middellandse Zee.
Terecht wordt gewezen op de eenheid van het Romeinse rijk, dat
onder één wet stond, waar de ontwikkelden zich bij de uitwisseling
hunner gedachten van de Griekse taal bedienden, terwijl het Latijn
overal door de ambtsbekleders zoal niet gesproken, dan toch verstaan
werd, waar vrede heerste en rust, en waar in de verste verte niet

gedacht kon worden aan enig ernstig gevaar van buiten. Hier moest
de nieuwe leer, de „blijde boodschap ", de bodem vinden, tot haar
wasdom toebereid. Willen wij echter van nog dichterbij de lijnen
onderscheiden, tot die ontwikkeling getrokken, dan moeten wij de
verhouding tussen het Jodendom en het Romeinse rijk nader bezien.
Het Christendom moest zich het eerst ontplooien in de verste
uithoek van het Romeinse rijk, waaraan weinig aandacht werd gegund.
Daardoor was het veilig in het tijdperk van eerste, zelfstandige,
inwendige ontwikkeling. Het Joodse volk nam sedert eeuwen een
afzonderlijke plaats in door zijn geloof aan de ene God, en was dus
gewend, zijn eigen weg te gaan. Maar al was de woonplaats der Joden
nog zo afgelegen, zij lag voor heel het volk naar alle kanten open,
door haar positie in het toenmalige wereldverkeer. Die smalle strook
gronds tussen woestijn en zee was vanouds de brug tussen twee
werelddelen, tussen de oudste cultuurcentra der mensheid, Babylon
en Egypte; daardoor kreeg het Joodse land het karakter van een doorgangsland, gelijk later op meer bescheiden schaal Zwitserland zou
worden. Door de ligging aan de Middellandse Zee, het middelpunt
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der toenmalige cultuurwereld, werd de Joden de weg gewezen naar
al de rijke oevers van die zee; en nog krachtiger werden zij daarheen
gedrongen, toen het volk, wegens è.e verwoesting van zijn stad, zich
over de wereld moest verspreiden. Zu ging hier innerlijke beslotenheid,
de wil tot zelfstandigheid, samen met de drang, door de nood der
tijden gewekt, om uit te trekken, de wijde wereld van het Romeinse
rijk in.
Wat een overeenstemming vinden wij hier met die beide polen
der Christelijke leer, die in hun verbondenheid het geheim besloten
van de kracht des Christendoms: de innerlijkheid, die haar rijk niet
op deze wereld zoekt, en het gebod, de nieuwe leer te verbreiden
onder alle volkeren!
In de tegenstelling en de samenwerking dier krachten weerspiegelt
zich de verhouding van de Kerk tot de beschaving. Wat is de beschaving, het totaal van al hetgeen het menselijk denken en willen,
gericht op het aardse, bereikt heeft, anders dan het „rijk dezer
wereld ", waarmee de goddelijke Stichter het nieuwe opvoedingsinstituut voor het menselijk geslacht niet gelijk wilde stellen?
Die vraag mogen wij stellen; niet om daarmee de cultuur te
veroordelen, maar om overschatting der cultuur te voorkomen, om te
waarschuwen tegen een opgaan in de cultuur en om te wijzen op een
hoger doel. Daarom vertoonde zich de Heiland noch als aardse
heerser, noch als uitmuntend geleerde, noch als betoverend kunste-

naar of als meeslepend redenaar, maar als iemand, die niets gemeen
wilde hebben met zijn tijdgenoten, aan wie culturele invloed kon
worden toegeschreven. Wetenschap en rijkdom, die beschouwd
werden als uiterlijke kentekenen van beschaving, achtte Hij geen
voorwaarden tot ontvankelijkheid voor zijn leer, maar hinderpalen.
De eenvoudigen en de eenvoud, mikpunt van spot voor de mensen,
die groot gaan op hun beschaving, trok Hij tot zich en koesterde Hij.
Tegenover de trots, het egoïsme en de verblindende glans, waardoor
zich de bloeitijdperken der menselijke beschaving kenmerken, prees
Hij de verborgenheid aan, en stempelde Hij de nederigheid tot meest
karakteristieke deugd van zijn leer, samenhangend met zijn hoogste
gebod, dat liefde tot God en de naaste eiste.
Aanvankelijk bleef de uitwerking van die leer bij haar volgelingen, in hun verhouding tot de cultuur van hun tijd, negatief. Naar
het voorbeeld des Meesters wezen zij alles af, wat de wereld hun kon
bieden. Hiertoe voelden zij zich met te groter kracht gedrongen, wijl
actieve cultuurgemeenschap met de heidenen licht kon leiden tot
verzaking van het geloof. Geleidelijk echter begonnen zij ook positieve

blijken van hun geloof op sociaal gebied te tonen. Die bestonden in
werken van naastenliefde, het fiere heenstappen over verschillen van
stand, ras of natie, de opvatting van broederschap aller mensen,
waardoor het Christendom van het begin af zijn roeping tot wereld-
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godsdienst blijken deed, waardoor verschillen van stam en volk
werden overbrugd, maar tevens werd aangetoond, welke nieuwe
grondslagen de nieuwe leer kon leggen voor een diepere menselijke
cultuur. Heel de cultuur werd een nieuwe ziel ingeademd door het
wekken van de cultuur der ziel, waartoe de mens de hulp der goddelijke genade kreeg, door het kindschap Gods, dat de mensen nieuwe
verheffing en adel gaf. Wat kon groter waarborg zijn voor orde en
rust dan een leer, die eenieder inprentte zich te voegen en te onderwerpen, die aan niemand meer rechten tegenover God gaf dan aan
een ander, die allen de plicht oplegde, de naaste te ontzien? En
hoezeer werden alle betrekkingen tussen mensen onderling veredeld
door de aanbidding van een God, die niet alleen heerser en gebieder
wilde zijn, maar voor alles de God van liefde, naar wie alle mensen
moesten opzien als tot een vader, van wie zij zich allen de kinderen
moesten achten, aan wie zij rekenschap moesten afleggen over hun
verhouding tot elkaar! In dat verband kon een vader zijn kinderen
niet te vondeling leggen, moest een man zijn vrouw niet als een slavin,
maar als zijn levensgezellin beschouwen; daar werd het gezin, de
kiemcel der sociale gemeenschap, geheiligd. De Christelijke leer bood
ook voor de vernieuwing van een staat een nieuw fundament;
weliswaar liet zij de oorsprong van de staat voortkomen uit God, en
legde zij de onderdanen gehoorzaamheid op, maar tegelijk beschermde
zij dezen tegen alle aanmatiging, door de geboden Gods boven die
der mensen te stellen, en het staatsabsolutisme even krachtig af te
wijzen als het zelfzuchtige individualisme.
Tegenover de reeds bestaande, van overheidswege begunstigde
cultuur evenwel leverden die nieuwe, ideale inzichten over de maat-

schappelijke samenleving slechts nieuwe tegenstellingen op. Punten
van aanraking waren alleen hierin te vinden, dat de apostelen de
plicht hadden, de nieuwe leer over heel de wereld te verkondigen, tot
de mensen van hun tijd in hun eigen taal te spreken, van hun opvattingen en ideeën uit te gaan, om hen terecht te wijzen en te beïnvloeden, om de nieuwe leer te propageren, er aanhangers voor te winnen.
De apologeten waren de eersten, die zich hierdoor genoopt voelden,
zich in de cultuur en het streven van hun tijd te verdiepen, teneinde
tot een accoord te kunnen komen.
De cultuur, waarmee een schikking moest worden getroffen,
deed zich aan het Christendom het eerst voor in de hellenistische
vorm, waarin reeds zo menig oosters element lag opgesloten. Het
voorbereidingswerk voor het contact tussen Christendom en hellenistische ontwikkeling was verricht door de Alexandrijnen, die de
Joodse geschriften van het Oude Testament in het Grieks vertaalden
en aanvulden. Gelijk hierdoor de Joodse geest zich verbreidde, zo
werd ook onder de apostelen de hellenistisch gevormde Paulus de
apostel der volkeren, degene, die op de heidenen de sterkste invloed
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uitoefende en de omperking, aanvankelijk door de Joodse omgeving
het Christendom opgedwongen, verbrak. Toen vervolgens, met de
uitbreiding der nieuwe leer, een krachtiger streven ontstond, om de
ontwikkelde en religieus gestemde kringen te winnen, moest men zich
wel bezighouden met de beantwoording der grote vragen naar de
oorsprong aller dingen, naar het begin en het einde der wereld, naar
de oorsprong en het doel der mensheid, naar de verklaring voor het
kwaad in de wereld. Die vragen hadden de mensheid reeds lang
pijnlijk in beslag genomen. Juist in de tijd, waarin het Christendom
ontstond, leefde er in de Griekse wereld en het min of meer ver
oosten een machtige drang, om tot volkomen bevredigende-griekst
antwoorden te geraken. Al gaf men de eredienst der oude Griekse
goden nog niet op, toch had de critiek het geloof aan die goden reeds
doen wankelen. De groeiende drang tot godsdienst, een smachten
naar bevrijding van zonde en naar reiniging, bracht er de godsdienstig
gestemde gemoederen toe, het oog te slaan op nieuwe mystieke culten,
die vanuit het oosten aandrongen. Die neiging kwam weliswaar het
Christendom ten goede, maar bracht tevens het grote gevaar mee, dat
het op één lijn werd gesteld met allerlei heidense culten en wilde,
oosterse mystieken. Dit gevaar werd het grootst, toen naar samen smelting met het Christendom werd gedongen door het gnosticisme,
de mystiek, weerspiegeld in de meest verschillende systemen, die een
aanschouwing Gods beloofde en naar reiniging der zielen streefde.

Toen de eerste stormloop van die tendenz, die tot allerlei verwarring
leidde, bijna was doodgelopen, stak het gnosticisme andermaal de kop
op in de dualistische leer van de Babyloniër Mani, en in die gedaante
heeft het, tot diep in de Middeleeuwen, het Christendom veel afbreuk
gedaan, door zich als een verhevener godsdienstige wereldbeschouwing aan te dienen.
De vertegenwoordigers van het gnosticisme wilden zich, in de
cultuurhoogmoed van hun tijd, niet vergenoegen met de eenvoudige
practische beoefening des geloofs zij trachtten, nu in deze en
dan in gene richting, een hogere wijsgerige godsdienst- en verlossingsleer te construeren, maar vervielen daarbij in een machteloos subjectivisme, dat slechts hier en daar tijdelijk enige aanhang vond. Wij
vinden die vergeefse pogingen meest in de steden, de cultuurcentra
van die tijd.
Toen men inzag, welk gevaar voortkwam uit het contact met de
cultuur van die tijd, en zich daartegen te weer stelde, vervielen
sommigen in een ander uiterste: terecht legden zij nadruk op eenvoud
en terughouding, maar zij overdreven die. Dit was het rigorisme der
practici, voorgestaan door de uit Phrygië afkomstige Montanisten,
die alles verwierpen, wat de cultuur aanbood, niet alleen praal en
pronk, maar ook het contact met de wereld door het aanvaarden van
wereldlijke ambten, krijgsdienst, kunst en wetenschap.

Inleiding
Tussen die afdwalingen door moesten de apologeten de ware weg
wij zen. Hermas, de broeder van de Romeinse bisschop Pius, waar schuwt in zijn „Pastor", die kostbare schildering der cultuur uit de
eerste helft der tweede eeuw, de Romeinen voor verwereldlijking in
't algemeen. Justinus, de Christen-philosoof der tweede eeuw, tracht
wijsbegeerte en Christendom met elkaar te verbinden: ook na zijn
intree in de Kerk te Ephese bleef hij de philosofenmantel dragen en hij
hield in 't openbaar Christelijk -philosophische voordrachten, waarin
hij grote toenadering betoonde tot de heidense wijsbegeerte. Nog een
apologeet der tweede eeuw, die met de heidense philosophie vertrouwd was, is de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, die de gnostieken in Gallië bestreed. De Assyriër Tatianus, die zich fier een oosterse
barbaar noemt, stak daarentegen in zijn „Toespraak tot de Grieken"
de draak met de Griekse dichtkunst, wijsbegeerte en wetenschap.
,In de derde eeuw vertonen zich én het contact der Christelijke
zedenleer met de hellenistische wetenschap én de tegenstellingen
tussen die beide nog duidelijker, en in samenhang met deze ontwikkeling werden de grondslagen gelegd voor de theologische wetenschap.
Alexandrië, het oude centrum van hellenistische beschaving, werd
ook een centrum der Christelijke theologische wetenschap. Deze
werd beoefend in een catechetenschool, die onder gezag van de
bisschop stond. Met de theologische opleiding ging de studie der
profane wetenschappen samen. Hier werd onderwijs gegeven door
de leerling van de vroegere stoïcijn Pantaenus, de bereisde Titus
Flavius Clemens; hij was de eerste, die op grote schaal de Griekse
profane wetenschap gebruikte tot staving der Christelijke waarheid,
vooral van de zedenleer, en in de Griekse wijsbegeerte een voorbereiding zag tot het Christendom. Hij verwekte daardoor krachtige
tegenspraak en moest zich eens beklagen, dat velen zo bang waren
voor de Griekse wijsbegeerte als kinderen voor spoken. 1 ) Zijn opvolger was Origenes, door wie deze school wijde roem verwierf. Origenes,
die de literaire vormen volkomen beheerste, waagde de eerste poging,
om de Christelijke dogmatiek saam te vatten in een systeem. In een
lijvig verweerschrift sloeg Origenes de krachtige aanval af, die de
philosoof Celsus tegen het Christendom had ondernomen, en met
grote nadruk toonde hij aan, hoe hoog de Bijbel uitstond boven Plato.
Het wijsgerig stelsel, waarop deze Christelijke leraren steunden,
en waarbij zij zich soms te nauw aansloten, was het neoplatonisme.
Daaraan ontleenden zij de dialectische bewijsgang en vooral ook, in
al te ruime mate, de allegorische toelichtingen. De wijsgerige vormen
en ideeën speelden een belangrijke rol in de meningsverschillen over
de Drieëenheid, welke toentertijd verdeeldheid brachten onder de
Christelijke geleerden. Aan de tegenovergestelde kant vinden wij, als
1)
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vertegenwoordiger , van het practische rigorisme, de eerste Latijnse
kerkelijke schrijver Tertullianus, voortgekomen uit de school van het
Romeinse recht; hij bezat niet de minste waardering voor de heidense
philosophie, formuleerde de Christelijke geloofswaarheden met
juridische scherpte en treffende zeggingskracht, en woedde tegen
toneel, kunst en literatuur, maar helde in zijn onbetoomd strenge
eisen zo sterk naar de andere zijde over, dat hij er niet tegen opzag,
met de Kerk te breken.
Het neoplatonisme was echter tevens de vorm, waarin de
heidense wijsbegeerte voor 't laatst het Christendom weerstand bood.
Dit pantheïstisch - idealistische systeem trachtte het heidendom nieuw
leven in te storten, de verschillende heidense culten voor te stellen
en saam te smelten als openbaringsvormen van de ene Godheid, en
de heidense mythen door allegorische uitleg te redden en te veredelen.
Zijn eigenlijke grondlegger, de Egyptenaar Plotinus, die te Rome
werkte, nam nog geen vijandige houding tegenover het Christendom
aan, maar reeds zijn leerling Porphyrius schreef vijftien boeken tegen
de Christenen; daarin trachtte hij tegenspraak in hun leerstellingen
aan te wijzen en het heidendom tegen hen te verdedigen. Zo werd het
neoplatonisme, nadat het de Christenen enige tijd met zijn vormen had
geholpen, de wijsbegeerte van die ontwikkelden, die het Christendom
afwezen als een vervalsing van oorspronkelijk Platonische ideeën,
terwijl zij zich practisch naar het heidendom met al zijn uitingen
voegden.
De klove tussen de neoplatonici en de ontwikkelde Christenen
kon niet anders dan onoverkomelijk blijken, alleen reeds, wijl de
Christenen in die tijden van vervolging generlei concessies tegenover
het heidendom wilden doen. Dit was al aanstonds een voordeel,
gesproten uit de vervolgingen. Het was een schild voor de reinheid
der leer en het hield er bij de belijders die moed in, die zij nodig
hadden, om steeds hun bovennatuurlijke doeleinden in 't oog te
houden. De langdurige vervolgingen beveiligden het jonge Christendom, gelijk een doornhaag een zwakke plant tegen kwetsuren van
buiten behoedt.
Hoe verleidelijk de antieke cultuurwereld met haar genietingen
en bekoringen was, bleek aanstonds, als de vervolgingen eens voor
ietwat geruime tijd luwden, gelijk het geval was in de eerste helft
der derde eeuw en aan 't einde van die eeuw. Immers, reeds in die
tijd horen wij vertellen over een prachtlievende, verkwistende en
hovaardige bisschop Paulus van Samosate op de zetel van Antiochië.
Om wille van het geld bleef hij als bisschop het ambt van procurator
bekleden, dat rijke inkomsten meebracht. Waren er velen die weg
gegaan, dan was het Christendom, de leer zowel als de morele
leidraad, weldra verbasterd geworden, met het heidendom vermengd,
van zijn innerlijke kracht beroofd. Daarom alleen reeds was het goed,
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dat de Christelijke leiders zich met scherpe woorden te weer stelden
tegen de bijwoning van toneelvoorstellingen, het spel der gladiatoren,
danspartijen en publieke feestelijkheden, waartegen zij vooral moesten
waarschuwen, wijl daarbij meestal afgodendienst werd gepleegd,
waaraan moeilijk te ontkomen was. In die tijd moest het Christendom
de heidense cultuur afwijzen, wilde het zijn culturele kracht voor de
toekomst niet prijsgeven. Aan het einde der vervolgingen wordt dit
standpunt nog ingenomen door de Latijnse schrijver Lactantius, die
enige tijd als rhetor te Nicomedië, de residentie van Diocletianus,
had gewoond. Zijn voornaamste werk zijn de „Institutiones Divinae",
een brede verhandeling, waarin hij tracht, de ontwikkelde ongelovigen
af te brengen van hun vooroordelen tegenover het Christendom.
Diep overtuigd van de waarde der Christelijke levensbeschouwing en
de voornaamheid der Christelijke zedenleer spreekt hij onverholen
zijn geringschatting uit voor de wereldwijsheid en het wereldse leven
der heidenen. Hij sluit zich in zoverre aan bij het oude Christelijke
rigorisme, dat hij van geen bemoeienis met handel en oorlog weten
wil. Ook veroordeelt hij de doodstraf, want de mens moet geen
bloed vergieten. Het lijkt hem onwaardig, behagen te scheppen in
kunst, in bloemen en aangename geuren. In andere opzichten echter
is hij verdraagzamer, en dat hij althans formele ontwikkeling hoog
aanslaat, bewijst hij reeds door zijn navolging van klassieke stijlvoorbeelden. Een consequent denker is hij niet, een theoloog evenmin,
maar zijn geschriften hebben hoge waarde, doordat zij ons de Christelijke mentaliteit afschilderen in de tijd der laatste vervolgingen en bij
de plotselinge ommekeer onder Constantijn, waarin hij met bewonderende verbazing de leiding der Voorzienigheid vereert.

Toen er plotseling verandering kwam in de verhouding van de
Christenen tot het openbare leven door de gunst, die keizer Constantijn hun bewees, viel waar te nemen, dat de Christenen niet
zonder vele en ernstige afdwalingen de ware weg vonden, die hun
door de leer werd voorgeschreven in die nieuwe, heel andere tijdsomstandigheden. Het eerste gevoel, dat hen bezielde bij die plotselinge wending ten goede, was een gevoel van zegepraal om de overwinning des Kruises en van dankbaarheid tegenover hem, die een
einde maakte aan de vervolging, die de onrechtvaardig verdrukten
de hand reikte, om hen te laten medewerken aan het publieke leven
en hen te beschermen tegen hun nog steeds talrijke en machtige
vijanden. Het mag geen verwondering baren, dat bij het betoon dier
dankbaarheid niet altijd de nodige grenzen in acht werden genomen.
Men vergat, of men zag maar liever door de vingers, dat de machtige
keizer nog maar weinig van de Christelijke geest in zich had, al was
hij uiterlijk ook overtuigd van de macht en de waarde van de Christelijke godsdienst. De gelukkige ommekeer der tijden en de schitterende
mogelijkheden tot verbreiding der Christelijke leer maakten op allen
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een overweldigende indruk. De staat trok nu partij voor het Christendom, riep het op uit de verborgenheid en werd voorlopig het
heidendom er naast geduld, weldra zou het bestreden worden, zou het
Christendom als staatsgodsdienst worden aanvaard. Moest het de
Christenen van die tijd niet toeschijnen, dat zij droomden? Het is
begrijpelijk, dat zich de legende van de Zeven Slapers kon vormen,
die onder de strenge vervolging van Decius waren ingeslapen en
onder Theodosius II wakker werden. Met grenzenloze verbazing
namen zij waar, hoe de wereld veranderd was tijdens hun slaap....
nu blonk van de poorten der stad het kruis hun tegen en grote
scharen gelovigen zagen zij de prachtige kerken binnenstromen!
Nu kon de organisatie der Kerk zich openlijk ontplooien. Die
hield zich aan de bestuursindeling van het Romeinse rijk: gewoonlijk
werd het stadsgebied ener civitas een diocees. De bisschoppelijke
jurisdictie werd niet alleen op zuiver geestelijk gebied erkend door
een wet van het jaar 321 werd beroep op de bisschoppelijke rechtspraak ook in burgerlijk geding toegestaan. De bisschoppen konden
slechts berecht worden door rechtbanken van huns gelijken. Ketterij
werd beschouwd als hoogverraad tegen de goddelijke Majesteit en
als zodanig gestraft. Ook de Christelijke kerken verkregen het
asylrecht, dat voorheen de heidense tempels toekwam. Zij kregen
niet alleen de verbeurd verklaarde goederen terug, maar verwierven
.

ook recht van bezit, het recht om nalatenschappen te aanvaarden.

Zelf gaf Constantijn met rijke schenkingen het voorbeeld. De wetten,
die beperking van rechten inhielden voor ongehuwden en kinderlozen,
werden ten gunste der Christelijke geestelijkheid gewijzigd. De clerus
werd ontheven van de hinderlijke verplichting, burgerlijke ambten
te aanvaarden, zij werd vrijgesteld van persoonlijke diensten en
gedeeltelijk van belastingen. Het uitwendig gezag der bisschoppen
groeide ontzaglijk door het hoge aanzien, waarin zij nu stonden, door
de voorrang, die zij boven wereldlijke beambten genoten, door hun
invloed aan het hof. Zij werden vrij gesteld van de plicht tot eed aflegging en getuigenis, zij kregen zelfs deel aan

het toezicht op de
bezittingen van de staat. Er werd rekening gehouden met de zedelijke
opvattingen der Christenen: er werd opgetreden tegen onzedelijke
vertoningen, het te vondeling leggen en doden van kinderen werd
belet. Bij de rechtspleging werden tal van stenen des aanstoots voor
de'Christenen opgeruimd; zo de straf der kruisiging, het brandmerken
op^het voorhoofd, het breken der benen van veroordeelde misdadigers.
Verstrekkende faciliteiten vergemakkelijkten de zorg voor armen en
ongelukkigen. De bisschoppen konden de gevangenen bezoeken en
voor hen optreden. De zorg voor armen, weduwen en wezen werd
beschouwd als hun privilege, vrijlating van slaven in de kerken werd
toegestaan. Joden mochten geen Christenslaven houden. De Zondag
werd reeds door Constantijn aangewezen als rustdag voor iedereen.

Inleiding
Eerst geleidelijk kwam men tot het besef, dat al die maatregelen,
hoezeer zij het Christendom en de Kerk ook ten goede kwamen, toch
een gebrek inhielden, dat slechts langzaam verholpen kon worden.
Zij waren niet van binnen uit tot stand gekomen, op algemeen
verlangen der bevolking, maar door het machtswoord van de keizer,
die de Kerk wilde gebruiken als machtsmiddel, als werktuig bij het
regeren van zijn rijk. Innerlijke vernieuwing had dat rijk maar al
te zeer nodig. De hervormingen van Diocletianus en Constantijn
schonken het inderdaad nog een keer vastheid. Maar de grote fout,
waaraan het rijksbestuur mank ging, werd er niet door opgeheven.
Die school in de overwoekering der hoogste macht, de onbeperkte
heerschappij des keizers, bij gemis aan een regeling voor de opvolging;
daardoor was geen maatregel toereikend, om strijd om de troon te
voorkomen, strijd tussen de regerende geslachten onderling en strijd
met overweldigers, leger en burgerlijke ambtenaren. Nu de Kerk in
zo nauw verband met de staat leefde, moest zij het pijnlijke van die
toestanden veel erger meevoelen dan vroeger.
De onbeperkte macht des keizers, haar beschermer, werd haar
tegelijk een bloei, waarvan zij de knelling ras zou voelen, toen de
keizers, zichzelf nog steeds beschouwend als opvolgers der pontifices
maximi, ook in godsdienstzaken een onbeperkte macht wilden doen
gelden. Die moeilijkheid werd al aanstonds voelbaar, toen de grote
meningsverschillen over de Persoon van Christus ontstonden, en de
keizers ingrepen, om rust in het rijk te krijgen, zoal niet om ook hier
te beslissen. Men had het hooglijk gewaardeerd, dat Constantijn de
openbare vervoermiddelen ter beschikking had gesteld van de
bisschoppen, die zich naar het eerste algemene concilie van Nicea

hadden begeven, en dat hij persoonlijk zorg had gedragen voor hun
onderhoud, maar die uiterlijke afhankelijkheid werd pijnlijk gevoeld,
toen de keizer de besprekingen op het concilie wilde leiden naar zijn
eigen wens en druk op de patres concilii trachtte uit te oefenen.
Hoever het gaan kon met een dergelijke druk, blijkt uit de woorden,
die Constantius II in 355 te Milaan sprak: „Wat ik wil, moet als
kerkelijke wet gelden." Natuurlijk kwam bij zulk een keizerlijke
gezindheid het streven, zich te mengen in de keuze der bisschoppen,
en ze eindelijk zelf te benoemen, in plaats dat ze door clerus en volk
werden gekozen. Er volgden kerkelijke onenigheden uit, die nu
aanstonds een veel ernstiger karakter kregen dan in de tijden van
vervolging, toen de druk van buiten eenheid bewerkte. Nu kregen zij
aanstonds het karakter van een strijd om de zelfstandigheid der Kerk.
Wilde de Kerk niet ondergaan mét het Romeinse rijk, dan moest zij
die strijd uitvechten, die tegen het caesaropapisme was gericht.
Door deze strijd sloten zich steeds dichter de gelederen rondom de
opvolger van Petrus, aan wie door de Heiland het herderschap was
opgedragen. Zonder het te weten begunstigde Constantijn zelf deze

10

Inleiding

ontwikkeling, door zijn zetel te kiezen in de nieuwe, naar hem
vernoemde hoofdstad in het oosten. Toen Rome ophield keizerlijke
residentie te zijn, had de paus om zo te zeggen in Rome vrij veld,
kon hij immer duidelijker als zelfstandig opperhoofd der Kerk
optreden, kon Rome het middelpunt worden ener geestelijke macht,
die geenszins de wereldlijke macht opzij wilde schuiven, die haar zelfs
niet kon missen, maar die naast de wereldlijke macht licht moest
krijgen en lucht. Want heil voor de Kerk en voor de bevordering van
de ideale beschaving was alleen te vinden in de onderscheiding der
machten, niet in haar vereniging in één hand. Dat de Kerken in de
beide delen des rijks een verschillend standpunt innamen bij de
meningsverschillen over de Drieëenheid in de vierde eeuw, bewees
niet alleen, hoe noodzakelijk de scheiding der machten was, maar
veroorzaakte bovendien nog andere verschuivingen van wereldhistorische betekenis.
Toen de Libyer Arius, onder invloed der wijsbegeerte van Philo
tendenzen der Origenisten aanspitsend, de godheid van Christus
loochende en de kern der Christelijke leer aantastte, vond zijn onwrikbare tegenstander, de Alexandrijnse bisschop Athanasius, vooral in
het westen steun. Wel bereikte de dwingelandij van Constantius,
te Milaan en te Rimini, dat ook de westerse bisschoppen enige tijd
de moed misten, om het Arianisme openlijk te bestrijden, maar
aanstonds na des keizers dood bleek, dat het Arianisme in het westen

nooit vaste wortel kon schieten, gelijk in het oosten. Toen het
Arianisme, met de troonsbestijging van Julianus, de keizerlijke gunst
verloor, was het al zijn houvast kwijt. Toen begonnen Rome en het
westen voor de heen en weer geslingerde Kerk van het oosten de
steunpilaren te worden bij de verdediging van de ware leer en de
zelfstandigheid der Kerk. Hierdoor won het westen een overwicht,
dat zich steeds krachtiger deed voelen.
Naast de twisten over de Drieëenheid, die we hier niet verder
hoeven te bespreken, vinden we in de vierde eeuw de strijd tegen
de nog steeds machtige overblijfselen van het heidendom, en die
veroorzaakte weer een verschijnsel, dat onze aandacht opeist. Het
heidendom had in die tijd nog steeds vertegenwoordigers van gezag
onder de rhetoren en wijsgeren met hun conservatief- aristocratische
gezindheid. Constantius was kortzichtig geweest in zijn ijver: hij
meende, met voldoende kracht tegen het heidendom te zijn opgetreden door de tempels te sluiten en heidense offers op doodstraf te
verbieden; de hogere scholen en de ontwikkeling der hogere standen
liet hij aan de heidense sophisten en de neoplatonische wijsgeren over.
Daardoor schonk hij de intellectuele vertegenwoordigers van het
heidendom de aureool van geestelijk martelaarschap en effende hij
het terrein, waarop een Julianus, kort na de dood van de tiran, zijn
poging kon wagen, om het heidendom als grondslag van antieke
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cultuur en hogere geestesvorming te vernieuwen. Daarmee begon
Juliaan de eerste Kulturkampf: de Christenen werden bestreden en
bespot als vijanden der beschaving. Op hem, de trots der wijsgerige
school van Athene, hadden de kampioenen van oude heidense
wijsheid reeds lang al hun hoop gevestigd; hij was de man, die het
neoplatonisme, het systeem, dat zij hem onderwezen hadden, weer
in ere zou brengen.
Toen Juliaan nu de keizerlijke troon kon bestijgen, die door de
plotselinge dood van Constantius was vrij gekomen, begon hij aanstonds zijn best te doen, om aan de verwachtingen van zijn leermeesters te beantwoorden. Niet alleen brak hij zelf met het Christendom, en gaf hij de heidense feesten en afgodsbeelden hun plaats
terug hij trachtte ook aan het openbare leven weer een heidens
karakter te geven. Hij wilde het heidendom weer hullen in de volle
glorie der antieke cultuur, en daar de Christenen van uitsluiten.
Door de wet van 17 Juni 362 versperde hij hun de weg naar de leerstoelen der literatuur en gaf hij hen prijs aan de spot der ontwikkelden.
Tegelijk trachtte hij het heidendom te geven, wat hij als voordelen
van het Christendom beschouwde. De heidense priesters moesten
optreden als zedenleraars; hij wilde, dat zij een boetetucht invoerden;
hij trachtte onder hen een hiërarchie op te bouwen naar Christelijk
voorbeeld; hij stichtte liefdadigheidsinstellingen, opdat ook in dit
opzicht de heidenen niet zouden achterstaan bij de „Galileeërs" .
Maar veel bereikte hij niet, al greep hij zelf naar de pen, om de
Christenen te bestrijden. Na zijn dood kwam er snel een einde aan
die pogingen, die tot enig resultaat hadden, dat de Christenen er
nog krachtiger door werden aangespoord, de beoefening der oude
geestesbeschaving ter hand te nemen.
Die weg werden zij reeds opgedreven door de aanvallen, tegen
de Christelijke leer gericht door .de voornaamste schrijvers van hun
tijd, met de antieke cultuur tot grondslag. Leiders van die literaire
strijd tegen het Christendom waren nog steeds de neoplatonische
wijsgeren door het heidendom te idealiseren trachtten zij het weer
in ere te brengen. Hun gelederen werden versterkt door beroemde
leraren in de welsprekendheid, in de kunst van het woord, die
menigmaal bij godsdienstig geschil maar al te veel invloed uitoefende.
De hof-rhetor Libanius, gunsteling van Juliaan, en Himerius, die
door Juliaan van Athene naar Constantinopel werd geroepen, waren
de voornaamsten hunner. De rhetoren vonden weer steun bij befaamde geschiedschrijvers, van wie vooral de bezadigde Ammianus
Marcellinus genoemd moet worden; want al was hij heiden, hij kon
niet nalaten, het optreden van Julianus af te keuren. Bij deze hoofd figuren der beschaving van die tijd moesten de Christenen schoolgaan,
wilden zij met evenwaardige wapenen strijden voor hun leer. Zo
studeerden onder Libanius Johannes Chrysostomus, met wiens
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buitengewoon redenaarstalent gelijke grootheid van hart en karakter
samenging, en de gewezen advocaat Amphilochius, die zich later
onderscheidde als bisschop van Iconium. Leerlingen van Himerius
waren Basilius de Grote, de patriarch der Griekse monniken, en
Gregorius van Nazianze, „de theoloog". Om de aanval af te slaan,
door de heidenen, in hun trots op hun voorgeslacht, tegen de Christelijke leer gericht wegens haar nieuwheid, stelde Eusebius, de vader
der kerkhistorie, zijn synchronistisch overzicht samen, dat heel de
Middeleeuwen door als tekst werd gebruikt bij de studie der oude
geschiedenis. Cyrillus, aartsbisschop van Alexandrië, de bestrijder
van het Nestorianisme, schreef een apologie tegen de geschriften
van keizer Julianus; en toen de staat, onder keizer Theodosius, voor
de Christenen opkwam, verdedigde Theodoretus, bisschop van
Cyrrhus aan de Eufraat, de Christelijke leer tegen het verwijt, dat zij
haar opkomst slechts te danken had aan de gunst des keizers.
Gelijk bij heel de beschavingsontwikkeling der oudheid de koers
werd gewezen en geleid door de Griekse cultuur, zo was tot nu toe
ook voor de intellectuele vorming in Christelijke kringen het Hellenisme de leidraad geweest. In het vergriekste Klein -Azië had het
Christendom al aanstonds de gehele bevolking gewonnen elders
was zulks begin vierde eeuw nog niet eens bereikt. Hellenistisch
waren de vormen, waarin de theologische wetenschap zich aan
ontwikkelde. Daardoor kwam het, dat de ontwikkeling der-vankelij
theologie tot het einde der vierde eeuw vanuit het oosten werd
geleid: het westen moest van het oosten leren. De kerkelijke literatuur
van het westen ging uit van de theologie der Griekse schrijvers.
Voor het eerst kunnen wij dit duidelijk waarnemen bij bisschop
Hilarius van Poitiers, de voorvechter tegen het Arianisme, die „de
Athanasius van het westen" is genoemd: zijn voornaamste werk,
over de Drieëenheid, schreef hij tussen 356 en 359 als balling in
Klein -Azië, waar hij een nauwe omgang met Griekse theologen
onderhield. Nog duidelijker is het waar te nemen bij Hieronymus

en Rufinus.
Dit zijn tevens de mannen, die kostelijke grondslagen legden
voor de algemene geestelijke ontwikkeling van het westen in de
Middeleeuwen, door naar Griekse voorbeelden te vertalen en er op
verder te werken.
Rufinus, uit de omtrek van Aquileja, en Hieronymus, de Dalmatiër, wier wegen vaak parallel liepen, maar elkaar ook wel eens
scherp kruisten, waren de grondleggende Christelijke geschiedschrijvers van het westen; zij vertaalden de grote historische werken
van Eusebius, de vader der kerkgeschiedenis, in het Latijn en vervolgden ze tot op hun tijd. Eusebius had zijn kerkgeschiedenis
geschreven onder de frisse indruk der zegepraal, die de Kerk aan
keizer Constantijn te danken had hij was geëindigd met een lofrede

Inleiding

13

op de eerste Christelijke keizer. Rufinus schreef zijn vertaling en
uitbreiding in het jaar 403, toen zijn geboortestreek voor 't eerst
geteisterd werd door de benden van Alarik, om troost te schenken
in beelden van het verleden. Hieronymus vertaalde en vervolgde de
„Tijdtafels ", waarmee Eusebius het verwijt der trotse heidenen
tegen de nieuwheid des Christendoms afwees, door aan te tonen, hoe
oud de Joodse cultuur was en hoe laat de heidense rijken waren
ontstaan. In deze tabellen verschafte hij de kroniekschrijvers der
Middeleeuwen het overzicht der oude geschiedenis, dat zij ter inleiding van hun werken nodig hadden, en gaf hij tegelijk de volgorde
naar jaartallen aan, die in het begin der Middeleeuwen de gewone
bleef. Dit werk van Hieronymus wordt echter ver overtroffen door
andere vertalingen van zijn hand; de vertaling der Heilige Schrift naar
de oertekst is de hoogste roem van deze schrijver, die beschouwd
mag worden als de grote schakel tussen oost en west. Wel berokkende
hij zichzelf veel moeilijkheden door zijn prikkelbaarheid en onstuimigheid, maar hij muntte boven al zijn tij ágenoten uit door zijn omvangrijke wetenschap, zijn studieijver, zijn talenkennis hij beheerste
Latijn, Grieks en Hebreeuws als geen tweede en door de menigte
zijner geschriften. Ook tijdens zijn kloosterlijk leven te Bethlehem
behield hij zijn smaak voor de Latijnse klassieken, die hij te Rome had
verworven, en waardoor hij later de humanisten eerbied afdwong.
Maar reeds tijdens zijn leven was het westen hem dankbaar voor de
eruditie, die het hem te danken had; dat blijkt overtuigend uit het
bericht, dat een zekere Lucinius zes snelschrijvers uit Spanje naar
Bethlehem zond, om van alle werken van de vereerde schrijver een
betrouwbare lezing te verwerven. Hoezeer hij zich beijverde, om het
westen bekend te maken met al het nieuwe, dat het oosten bood,
bewijzen ook zijn levensbeschrijvingen van beroemde oosterse
monniken, de Vita Pauli, Vita Maichi en Vita Hilarionis, de eerste
heiligenlevens in de Latijnse literatuur, en zijn voornaamste historisch
werk De viris illustribus, de eerste, later menigmaal herhaalde poging,
om een Christelijke literatuurgeschiedenis te leveren, ten bewijze,
dat het de Christenen niet ontbrak aan wetenschappelijke mannen.
Met een warm hart leefde hij mee met de lotgevallen van Rome,
waarvan hij de taal machtig was als misschien geen ander in zijn tijd.
Hij toont dit in de ontroerende klachten, hem ontwrongen door het
bericht der verovering van Rome door Alarik in het jaar 410. „De
stem begeeft mij, en terwijl ik dicteer, onderbreken zuchten mijn
woorden; de stad is verwonnen, die de aarde verwon," schrijft hij
ergens. En welke indruk zijn gevoelige ziel onderging door de
verschrikking, die zich overal verbreidde, spreekt hij elders uit in
woorden, waaruit blijkt, dat hij de ondergang van het Romeinse rijk
reeds als een voldongen feit beschouwde: „Toen het klaarste licht
der aarde was geblust, het hoofd van de Romeinse wereld afgeslagen,
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en om nog duidelijker te spreken, toen met die ene stad geheel het
rijk was ondergegaan, zat ik verstomd en vernederd." 1 ) Zo ver was
het nog niet. Maar de komende gebeurtenissen werpen haar schaduwen vooruit de tijd naderde, waarin de Kerk van Rome haar
zending tot stichting der westerse beschaving vervullen moest.

1 ) Ep. 16 Prolog. in lib. 1 in Ezechielem. Hieron. Ep. 127 (16) Migne P. 1. XXII
col. 1094.

Eerste boek
Romeinse geest en Kerk de pi*j*lers
der westerse beschaving
Met angst en vreze zagen de Romeinen, wie het lot des rijks
ter harte ging en die de waarde van hun cultuur wisten te schatten,
hoe de zwakte van het rijk zich steeds duidelijker openbaarde. Zij
begrepen zeer goed, dat het met dat rijk op een einde liep, en zij
spraken het ook onverholen uit, als ontzettende gebeurtenissen hen
weer eens met schrik hadden geslagen. Hun hart echter koesterde
zich gretig in ieder straaltje hoop, dat zich nog vertoonde hier of
daar, en dan wilden zij graag weer ontkennen, wat nuchtere beschouwing der feiten hun leerde. De Christelijke denkers onder hen trachtten
op eigen wijze de moed te verstevigen door redeneringen, die met hun
gevoelens strookten. Welbeschouwd was het Romeinse rijk, sinds er
Christelijke keizers heersten, het Christelijke rijk, waarnaast er geen
ander bestond. Er bestond weinig kans, scheen het, dat de Christelijke
leer buiten zijn grenzen wortel zou schieten. Het Romeinse rijk
bood de lijnen, waarnaar de Kerk haar ontwikkeling en organisatie
richtte. De Kerk was groot geworden in de sfeer der antieke cultuur,
en hoe meer de Christenen meewerkten aan de bevordering dier
cultuur voor zover dat nog mogelijk was des te hoger sloegen
zij die aan. Met de ondergang der antieke cultuur konden zij niets
anders verwachten dan het einde der wereld. Zij wezen op de uitleg,
die de profeet Daniel had gegeven aan de droom van koning Nabuchodonosor : een beeld met een hoofd van goud, borst en armen van
zilver, heupen van brons, dijen van ijzer, voeten van ijzer en leem
was verbrijzeld door een steen, die zonder werk van handen losraakte
en een berg werd, die de hele aarde vulde. Daniel's verklaring van
die droom was geweest de opeenvolging van vier wereldheerschappij en, telkens met geringere macht, en die eindelijk besloten
zou worden door het rijk der eeuwigheid. Daarna had hij aan een
tweede, eigen droom dezelfde verklaring gegeven. 1 ) In de vier
1 ) D a n i e 1 II 29vv. en VII 1w. Vgl. Düsterwald, Die Weltreiche and das
Gottesreich nach der Weissagung des Propheten Daniel. Freiburg i.B. 1890.
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wereldrijken zagen de kerkvaders
laatstelijk Hieronymus 1 in
zijn commentaar op de profeet Daniel het Babylonische, het
Medisch - Perzische, het Macedonische (met dat van Alexander's
opvolgers) en eindelijk het Romeinse rijk voorspeld. Men beschouwde derhalve het Romeinse rijk als het laatste voor het vergaan der
wereld, en daaruit trok men van de ene kant de conclusie, dat het zou
voortbestaan tot het einde der tijden, van de andere kant, dat de
ondergang van dat rijk het begin zou zijn van het rijk der Heiligen.
Die conclusies hebben ver in de Middeleeuwen doorgewerkt: men
nam aan, dat het Romeinse rijk zou blijven bestaan, maar helde in de
vierde eeuw meer naar de andere kant over toen zich sporen
vertoonden van het einde van het Romeinse rijk, meende men het
einde der wereld te zien naderen.
Die mening werd ook gesteund door een indeling in tijdperken,
die bij de eerste Christelijke schrijvers vaak voorkomt, en in de
Middeleeuwen nog algemener werd aanvaard. Zij ging uit van een
allegorische verklaring der zes scheppingsdagen, waaraan zes tijdperken in het wereldbestaan zouden beantwoorden. De zesde periode
zou begonnen zijn met Christus, en daar zou dan op volgen een slotperiode, beantwoordend aan de zevende dag der schepping, een tijd,
waarin God rusten zou onder de zijnen, nog voor het wereldgericht
kwam. 2) In dit verband wezen velen op cap. XX der Apocalyps,
)

waarin gesproken wordt over een duizendjarige kluistering van de

Satan. Zo ontstonden de chiliastische opvattingen, die in de vierde
eeuw door velen gehuldigd werden, al ontmoetten zij ook veel twijfel
en tegenspraak, wijl het duizendjarig rijk, reeds aan het einde der
kerkvervolgingen door menigeen verwacht, niet was begonnen.
Bestonden er ook op afzonderlijke punten nog meningsverschillen,
aan het einde der vierde en het begin der vijfde eeuw was de spanning
der geesten in het Romeinse rijk algemeen ; en in Christelijke kringen
was zij te groter, naarmate men duidelijker inzag, hoe brede wereldbeschouwing en hoe brede opvatting der geschiedenis nu mét het
Christendom de overhand moest krijgen. De mensheid, door God
geschapen, beschouwde men als een grote eenheid, waarvoor de
1) H i e r o n y m i Comment. in Danielem cap. II (Opp. Francof. et Lips. 1684
t. V p. 486) : Regnum autem quartum, quod perspicue pertinet ad Romanos, ferrum
est, quod comminuit et domat omnia: sed pedes eius et digiti ex parte ferrei et ex
partesuntfictiles, quod hoc tempore manifestissime comprob a t u r. Sicut enim in principio nihil Romano imperio fortius et durius fuit, ita i n
fine r e r u m nihil imbecillius, quando et in bellis civilibus et adversum diversas
nationes aliarum gentium barbararum indigemus auxilio. — Comment. in Danielem
c. VII (p. 497i) : Quatuor regna, de quibus supra diximus, fuere terrena. Omne enim,
quod de terra est, revertetur in terram. Sancti autem nequaquam habebunt terrenum
regnum sed coeleste. Cesset ergo mille annorum fabula.
2) Vgl. H i p 1 e r, Die christl. Geschichtsauffassung, 2. Vereinsschrift der GörresGesellschaft fur 1884, blz. 9w.
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Verlosser gestorven was, en die slechts één doel had: het rijk Gods te
verwezenlijken; dus zag men in de geschiedenis het schouwspel der
opvoeding van het menselijk geslacht door God. Nijpend werd
derhalve de vraag, wat God met het Romeinse rijk voorhad.
Het feitelijk antwoord op die vraag kwam. Ons staat de betekenis van dat sinds lang afgesloten tijdperk duidelijk voor ogen, maar
bij de tijdgenoten was dat niet het geval. Zij voelden slechts aan, dat
er ongehoorde dingen konden volgen uit de inval van Alarik in Italië,
waarbij Rome geplunderd werd, en de overval door Radagaisus'
roverbenden in het jaar 404, en het forceren der Rijngrens door de
barbaren in 406. Dat de nakomelingen der Romeinen met die scharen,
aanvankelijk als wilden optredend, een nieuwe beschaving zouden
opbouwen, vermoedde niemand. Ook sloeg men bijna geen acht op
de scheiding tussen oost en west in het Romeinse rijk integendeel,
men klampte zich des te krachtiger aan het oosten vast, naarmate
het feitelijk verband losser werd. Lactantius had voorspeld, dat de
Romeinse naam zou ondergaan, dat het imperium echter weer aan
het oosten zou komen en dat het westen daaraan onderworpen zou
zijn. 1 ) Na de ondergang van het West- Romeinse rijk nog, in 506,
schreef paus Symmachus aan de Oost - Romeinse keizer Anastasius,
in een vaak geciteerde passage over de eervolle ambten van keizer en
priester, dat die beide er toe aangewezen schijnen, duurzaam het
menselijk geslacht te regeren. 2 ) Hiernaar kan men afmeten, hoe
krachtig nog geloofd werd aan het voortbestaan van het Romeinse
rijk, zelfs in de kerkelijke kringen in Italië. 3
Hoogst onrechtvaardig is het verwijt, de Christenen van de vijfde
eeuw vaak gedaan, dat zij niets voelden voor de Romeinse staat, of
zelfs, dat de schuld aan de ondergang van het Romeinse rijk bij hen
lag. Natuurlijk vatten zij, gelijk ieder Christen behoort te doen, hun
aardse leven slechts als iets voorbijgaands op, als de voorbereiding
tot een eeuwig leven, waaraan zij hoger waarde toekenden dan aan
hun aardse leven. Zulke gedachten komen in een gemeenschap steeds
krachtiger tot bewustzijn, als slechte tijden afbreuk doen aan het
aardse welzijn; vandaar dan ook, dat de Romeinse Christenen in die
tijd met groter ernst hun blik wendden naar het leven hiernamaals,
naar een eeuwig rijk van vrede en vreugde, dan anders wellicht het
geval ware geweest. Maar zij leden stellig niet aan een zelfzucht,
die zich trachtte te onttrekken aan de plichten van het aardse leven,
)

1) Lactantius, Inst. divin. VII, 15, 11.
2) T h i e 1, Epist. Rom. pontif. 703: his praecipue duobus officiis (sc. imperatoris
et pontificis) regitur humanum genus et non debeat aliquid eorum exsistere quo
valeat offendi Divinitas, maxime quum uterque honor videatur esse perpetuus,
atque ita human genen i ex alterutro consulatur.
3 ) Vgl. Nik. R e i t t e r, Der Glaube an die Fortdauer des Rom. Reiches im
Abendlande wáhrend des 5. and 6. Jahrh. Münstersche Diss. 1900.
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zoekend naar iets makkelijkers en aangenamers. De Romeinse staat
is niet ondergegaan, doordat de Christenen hun plicht niet vervulden
integendeel, wat blijvende waarde had in de Romeinse maatschappij, heeft zijn behoud aan de Christenen te danken.
De omstandigheden, die de Romeinse staat ten ondergang
doemden, zijn reeds veel vroeger te onderscheiden. Het waren
ernstige gebreken in het leven van de staat, in het bestuur, in het
militaire systeem, in de economische verhoudingen, die niet meer
verholpen konden worden en waarvan de gevolgen steeds duidelijker
te voorschijn kwamen. De Romeinse staat was een ambtenarenstaat,
waarin alles ondergeschikt was gemaakt aan het bestuur, terwijl er
geen schijn van regeling bestond voor de factoren, waar 't het meest
op aankwam. Niets was er gedaan voor de rechten der burgers, voor
hun aandeel aan het openbare leven. De macht aan de top was
onbeperkt. Het eindeloos opdrijven der keizerlijke macht was nog
gevaarlijker, doordat er geen regeling bestond voor de opvolging.
Slechts gunstelingen konden zich in de omgeving des keizers handhaven, zolang er geen veldheer kwam, die met zijn zwaard nadruk gaf
aan zijn woorden. Terwijl het hof naar buiten steeds meer de gedaante
van Aziatisch despotisme had aangenomen, gaf het zich naar binnen
over aan allerlei hof intrigues, viel het ten prooi aan partijheerschappij,
die gewoonlijk na korte tijd een jammerlijk einde vond, om vervangen
te worden door een andere, die al geen haar beter was. Door de
invloed van het oosten, vooral in Constantinopel krachtig, ontstond
die geest, die wij overal met despotisme zien samengaan, maar die
wij nog. steeds plegen te bestempelen met de naam Byzantinisme.
De eindbeslissing over de troonopvolging lag gewoonlijk bij het leger
of bij de veldheer, die de troepen in de hand had. De troepen bestonden echter voor een steeds groter gedeelte uit vreemde huurlingen,
toentertijd meest Germanen, die voor het belang van hun veldheer
slechts in zoverre wilden opkomen, als hun eigen eer en belang er
mee gemoeid waren. Vandaar dan ook, dat wij in de vijfde eeuw meer
te letten hebben op de grote legeraanvoerders dan op de kleine,
onbelangrijke dragers van de keizerstitel, die elkaar in steeds sneller
tempo opvolgden, ten troon geheven en er van verdreven door de
machtige veldheren. De grote massa der Romeinen bleef bij die
veranderingen gewoonlijk maar toeschouwer; in de strijd der overweldigers had zij toch niet meer kunnen zijn dan een speelbal.
De economische toestanden waren al even onbevredigend als
de politieke. De bloeiende boerenstand, waaraan de Romeinse staat
in de tijd der republiek zijn beste krachten had ontleend, was te
gronde gegaan, weggevaagd door de rijke senatoren, die geen ander
bezit mochten verwerven dan grondbezit, en die hun akkers door
slaven lieten bewerken. Aangezien echter de veroveringsoorlogen
een einde hadden genomen, waren de slaven geringer in aantal en
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duurder geworden dan vroeger. Er kwam dus steeds meer gebrek aan
armen en handen, om het land te bebouwen; uitgestrekte stukken
grond werden weiden of lagen braak, mede ten gevolge van lichtvaardige roofbouw. Wat er nog over was aan economisch krachtige
middenstand, werd uitgeroeid door een dwaas belastingsysteem: de
staat sprak voor de belastingschuld van de enkeling de corporatie
van zijn stand aan, en wat de ene stand te kort schoot, moest de
volgende, hogere, goedmaken. De decurionen, de gemeenteraadsleden
in een belastingdistrict, rijke grondbezitters, waren tegenover de staat
verantwoordelijk voor de ontvangst der grondlasten, die de grondbezitters van hun district waren opgelegd. De economische kracht
der grondbezitters slonk echter door de wangunst der tijden, ontvolking, politieke onrust, en door het toenemend aantal invallen van
barbaren dus groeide de last, die op de decurionen drukte, en ten
slotte bezweken ook zij er onder. Menigeen stelde wanhopige pogingen in het werk, om te ontkomen aan de plichten, die zijn stand hem
oplegde : hij trachtte vrij te komen uit die stand, door op te klimmen
of af te dalen, door zich in de klasse der senatoren te wringen of door
met een slavin te trouwen, ja zelfs door in de geestelijke stand te
treden. De staat stelde daar een onzinnige maatregel tegenover: hij
verbood de decurionen, uit hun stand te treden een maatregel,
die ook elders genomen werd, maar die het maatschappelijk leven
tot verstarring doemde. Om zich de ontvangst te verzekeren van de
grondlasten, die de boer betalen moest voor de eigenaar van het
land, dat hij bebouwde, verbood de staat de boer en zijn nakomelingen, die grond te verlaten. Tegen de druk van die afpersing, waarbij
nog de leveranties in natura voor het leger kwamen, verzetten de
boeren zich zulke opstandelingen speelden ook bij de onlusten
der Donatisten in Afrika een rol of zij gaven zich over aan stomme
vertwijfeling en begroetten in die stemming de komst der barbaren
als een bevrijding. De handwerkslieden waren op soortgelijke wijze
aan hun stand .gebonden, vooral zij, die benodigdheden voor het leger
moesten vervaardigen, de reders, de neringdoenden, die de bedrijfsbelasting moesten opbrengen. De geboorte besliste over de stand.
Kinderen mochten niet uit de stand van hun ouders treden daardoor zouden dezen minder belasting kunnen opbrengen. Die
dwang verstikte de zelfstandigheid en de vrije maatschappelijke ijver;
eenieder kon slechts als een onderdeeltje van de grote machine
meewerken voor de staat en daardoor ging de belangstelling voor het
staatsleven teloor.
Dit alles in aanmerking genomen, valt het niet te verwonderen,
dat idealistisch gestemde Romeinen, die het Christelijk geloof met
heel hun hart hadden aanvaard, in steeds groter aantal één weg
kozen, de enige, die zij zagen, om bevredigende arbeid te kunnen
verrichten tot heil van allen. Zij traden in dienst der Kerk. Daar
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konden toen alle goede eigenschappen der oude Romeinen haar volle
uitwerking weer vinden: hun practische zin, hun organisatorisch
talent, hun werkzaamheid, hun talent om anderen te leiden. Nu kon
hun werk veredeld worden door voortreffelijkheid van Christelijke
deugden. De minachtende trots, de heerszucht, de zedelijke afdwalingen waren voor de echte Christen niet te rijmen met de Christelijke
leer. Het is die Romeinse geest geweest, aldus door het Christendom
veredeld, die een steun werd voor de nieuwe westerse cultuur,
opwassend op de puinen van het oude Romeinse rijk, de cultuur, die
voorbestemd was, heel de aarde te beheersen. Wie beweert, dat heel
het Romeinse volk verdorven en daardoor de ondergang gewijd was,
vergeet die pioniers onzer westerse beschaving. Maar wel is het juist,
dat er geen kracht meer huisde in het politieke en sociale leven, dat
nog doorvegeteerde op heidense bodem dat daar voor blij-ijverige
mannen geen mogelijkheid tot vruchtbare arbeid meer bestond. Het
oude Romeinse rijk en het Romeinse maatschappelijke stelsel waren
rijp voor de ondergang, maar het was van belang, dat bij de dreigende
ineenstorting die cultuurelementen behouden bleven, die voldoende
innerlijke waarde bezaten, om zich in een nieuwe cultuurwereld
verder te ontwikkelen. Dat dit is geschied, danken wij aan het
Christendom en aan de Rooms- katholieke Kerk. Christendom en Kerk
hadden die zending niet kunnen vervullen, als het verstarde Romeinse
rijk en de verdorven Romeinse maatschappij hadden voortgeduurd.
De oude, dorre stam met zijn rotte twijgen had de nieuwe kiemen geen
licht en geen lucht genoeg kunnen bieden. De oude vormen moesten
worden uitgewist dan was men gedwongen, nieuwe en betere
vormen te scheppen. De oude steden met haar cultuuroverdaad,
haar moordende geldhandel, haar verstarde organisatie en haar karakterloos ambtenarendom moesten vergaan, wilde het economisch
leven weer gezond worden door bloei van de landbouw; en ook het
herstel van het familieleven, dat al zijn wijding en waardigheid verloren had in de publieke zedeloosheid van het stervende heidendom,
was slechts mogelijk door de ondergang van een stedenbeschaving,
die overladen was met intellectualisme. Daardoor moest er plaats
openkomen voor de gezonde gezinnen der Germaanse krijgers, die
onontwikkeld waren, maar voor ontwikkeling vatbaar dan konden
die groeien en in hun eenvoud de terugweg vinden naar de natuurlijke
zedelijkheid. Zo alleen kon het Christendom overal toegang vinden
voor zijn leer van vrouwelijke waardigheid en kinderzegen. Daardoor
kwamen er op het land ook weer arbeiders, om de grond te bebouwen,
die men wel had willen bezitten, doch niet meer had willen bewerken.
En vooral: door de ondergang van het Romeinse rijk kwam er een
einde aan het despotisch bewind met zijn knechtend imperialisme
en karakter - verwoestend Byzantinisme, en ontstond de nodige vrij heid voor nieuwe morele krachten in een omlijsting van nieuwe naties.
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Mocht iemand nog - twijfelen, of die ondergang inderdaad
noodzakelijk was, dan sla hij slechts een blik op het oosten van het
Romeinse rijk. Ook daar moge een zekere vernieuwende invloed zijn
uitgeoefend door gezonde natuurvolken van Slavisch ras, toch werd
een volledige genezing der maatschappij, een vrije ontplooiing van
de morele krachten des Christendoms belet door de caesaropapistische dwingelandij te Constantinopel, door de strijd tussen burgerlijke
beambten en militairen, de oude culturen eigen, door de opgeschroefde
hartstocht voor sport in de hoofdstad, met al zijn partij zucht en gekuip.
Daardoor is het gekomen, dat de leiding der wereldcultuur niet het
oosten, maar het westen van Europa ten deel viel, al was dat eeuwen
lang op ieder gebied van uiterlijke beschaving achter. In het oosten
ontbraken de condities, die vrije ontwikkeling van nieuwe naties
mogelijk maakten, met een gezond evenwicht tussen heerser en volk
en voldoende ruimte tot zelfstandige ontwikkeling ook voor het
individu.
De Griekse wereld had haar rol in de wereldhistorie al gespeeld,
door het Christendom en de antieke cultuur dichter bij elkaar te
brengen. Nu kwamen, na de Joden en de Grieken, de Romeinen
aan de beurt, om Christendom en oudheid ineen te smelten, om ter
bevordering van de wereldbeschaving het beste te geven, wat zij hadden : hun zin voor organisatie en hun mannelijke rondborstigheid,
hun moed en hun taaiheid; waardoor zich in het Christendom die
lijnen vastlegden, waarlangs de wereldcultuur zich verder ontwikkelen moest.
Maar gelijk het Jodendom ontbonden moest worden, wilde het
Christendom niet bekneld raken in zijn enge boeien, zo moest ook het
Romeinse rijk te gronde gaan; om een vrije krachtsontplooiing te
waarborgen aan die gemeenschap, die haar middelpunt in Rome had,
aan het graf van de prins der apostelen, aan wie Christus had opgedragen, zijn lammeren te hoeden; maar ook, om de Romeinse
geest te ontdoen van zijn trots en zijn heerszucht, en hem weg te
voeren van de wegen, die niet leidden naar de uitbreiding van
Christus' rijk.
Het tijdperk, waarin de Romeinse geest die taak begon te vervullen, is een der boeiendste in de geschiedenis der wereld. Reeds
ging hij groot op zijn macht over de landen om de Middellandse Zee,
en zijn roem scheen tot een ongekende hoogte te stijgen, toen de
heersers van zijn machtig rijk Christenen waren geworden, de belijdenis hadden aanvaard, waaraan de zending en de kracht waren
gegeven, om zich uit te breiden tot aan de einden der aarde en alle
volkeren te omvatten. Maar toen werd hij zich tevens bewust van zijn
zwakte tegenover de Germanen, die aan de poorten van het rijk rukten,
tot ze opensprongen. Een stroom van barbaren drong Italië binnen,
en onder de Romeinen verbreidden zich smart en angst. Slechts de
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sterksten hunner zien in, waar zij de hand aan het werk moeten slaan;
zij gaan zich wijden aan hun nieuwe, vergeestelijkte taak en brengen
grote dingen tot stand; zij scheppen blijvende waarden, terwijl om
hen heen het Romeinse rijk ineenstort; en zij beseffen het zelf niet
goed maar zij ontlenen kracht aan hun geloof in Christus en
zijn rijk.
Van die mentaliteit der Romeinen in de vierde en vijfde eeuw
bezitten wij een monumentaal getuigenis en een waardiger
monument had het stervende Rome nooit voor zichzelf kunnen
oprichten: de lofzang „Te Deum", waarin de katholieke Kerk bij
feestelijke gelegenheden haar jubel, haar dank en haar nederige
onderwerping aan de Leider van alle lot tot uiting brengt, en die
in kracht en grootheid, en tegelijk in teerheid en innigheid door
niets wordt geëvenaard. De geschiedkenner zal zich door die feestzang
in onze hooggewelfde kathedralen nog dieper ontroerd voelen, als
hij er de stemming der Romeinen van die tijden in hoort. Er wordt
nog over geredetwist, of bisschop Nicetas van Remesiana (Palanca
bij Nish) in Dacië, die tussen 335 en 414 leefde, inderdaad de oorspronkelijke auteur is, gelijk in handschriften uit de elfde eeuw wordt
beweerd; zeker is echter, dat het geheel geleidelijk is samengesteld
uit verschillende stukken, en dat reeds in het begin der vijfde eeuw de
huidige tekst bestond. 1 ) De opeenvolging der verschillende delen
beantwoordt blijkbaar aan de tijdsorde, waarin ze ontstonden. Het
begin is die machtige lofzang op God, de Heer en Eeuwige Vader,
die alles op aarde en in de hemel looft: engelen, apostelen, profeten,
martelaars. Dit is het gevoel van zegepraal der Christenheid na de tijd
der vervolgingen. De overwinnende Kerk acht zich onder de eerste
Christenkeizers zeker van haar triomf over heel de wereld: „U
belijdt over heel de aarde heen de heilige Kerk ". Dan volgt als
passend sluitstuk een doxologie, een plechtige aanroeping der heilige
Drieëenheid. Daarop volgt als tweede deel een gebed tot Christus,
Patris sempiternus filius, dat ons herinnert aan de tijd van beproeving, die de Romeinse katholieken te doorstaan kregen kort na de
zegepraal onder Constantijn, toen diens zoon Constantius, in het
westen gelijk in het oosten, met geweld het Arianisme wilde invoeren.
Zich losmakend van iedere gedachte aan dit leven sluit het met de
bede, dat de Heiland, op wie men, gelijk men opnieuw had geleerd,
al zijn hoop diende te vestigen, zijn dienaren met de heiligen vergaderen moge tot eeuwige glorie. Nog dringender wordt het gebed, dat
daarna volgt; samengesteld uit psalm 27-9 en 144-2 smeekt het de
Heer om redding voor zijn volk, dat dag aan dag naar Hem opziet.
1 ) Vgl. M o r i n in Revue Benedict. XI (1894) 77vv., XXIV (1907) 180vv. ;
P. W a g n er in Gregor. Rundschau VI (1907) en IX (1910) 572v.; A. E. B u r n s,
The Hymn T. D. and its Author (Ld. 1926).
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Hier worden wij herinnerd aan de bezorgdheid, die het Romeinse
rijk doordrong, toen de Westgoten in opstand waren gekomen en
onder Alarik Italië teisterden. Maar daaraan werd ten slotte nog
toegevoegd een vers in de trant der psalmen, ooit misschien een
afzonderlijk morgengebed, dat rouwmoedig God om erbarming
smeekt en eindelijk de hoop betuigt, niet in eeuwigheid vertreden te
worden. Zo was de stemming, toen Alarik voor 't eerst Rome had
ingenomen, toen velen het einde van het Romeinse rijk meenden te
zien. Maar Rome zou niet geheel vertreden worden: in de Roomskatholieke Kerk zou het in nieuwe jeugd verder bloeien.
Die ontzagwekkende lofzang wordt nog heden de Ambrosiaanse
genoemd, en reeds vroeg heeft de traditie Ambrosius alleen of
Ambrosius en Augustinus als de auteurs aangewezen. Al is die mening
niet vol te houden, toch heeft de traditie enigszins gelijk: Ambrosius
en Augustinus zijn de mannen, die de Romeinse geest het eerst en
met de meeste nadruk op zijn nieuwe roeping hebben voorbereid.

§ i. Ambrosius en zijn geestverwanten
Ambrosius, de zoon van een praefectus praetorio, de stadhouder
van Gallië, was te Trier geboren; hij kwam na zijn vaders dood, op
veertienjarige leeftijd, met zijn moeder naar Rome en groeide daar
op in de kringen der oude Romeinse patriciërs en in hun opvattingen:
hij werd met heel zijn hart en wezen een Romein. Van zijn familie
echter had hij een degelijke Christelijke overtuiging meegekregen;
een lid dier familie, de H. Sotheris, maagd, was daarvoor onder
Diocletianus de marteldood gestorven. Een bijzonder krachtige
invloed werd op hem uitgeoefend door zijn zuster Marcellina, die uit
de hand van paus Liberius de sluier der godgewijde maagden ontving, en na de dood der moeder naar haar broer in Milaan kwam, om
de leiding te aanvaarden over een door Ambrosius gesticht klooster.
Zo waren Romeinse geest en katholiek Christendom in zijn hart nauw
verbonden. Als de nood des rijks, bij de inval der Goten, zijn hart
beklemt, bezweert hij God met dringende beden, zich over het rijk
te erbarmen 1 ) en keizer Gratianus te beschermen.
Het lot van het Romeinse rijk moest Ambrosius des te meer
ter harte gaan, wijl Milaan het terrein zijner werkzaamheid was.
Hij werkte daar eerst met de consulaire titel als prefect der provincies
Ligurië en Emilia, later als bisschop. Milaan was reeds sedert het
einde der derde eeuw, na Rome, de tweede stad van het westen
geworden. Te Milaan had Constantijn in het jaar 313 zijn beroemd
1)

De fide II, 141-143.
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edict van tolerantie uitgevaardigd. Hier zetelde een der beide stad
Italië beheerden; de een zetelde te Rome, de-houders(vica),
ander te Milaan. Nog belangrijker werd de stad na de verdeling des
rijks in 364 tussen de gebroeders Valentinianus I en Valens, een
verdeling, die standhield, al werd zij eerst door Theodosius voorgoed
vastgesteld. Valentinianus I nam voor zichzelf het westen en koos
Milaan tot residentie daar woonden ook de meesten zijner opvolgers. Hij werd na zijn dood in het jaar 375 opgevolgd door zijn zoon
Gratianus, maar deze werd door de Germaanse legerafdelingen
gedwongen, zijn jongere broer Valentinianus II tot mederegent te
nemen. Toen Valens, de gebieder van het oosten, gevallen was in de
gedenkwaardige slag bij Adrianopolis, waardoor de Westgoten zich in
378 toegang verschaften tot het Romeinse rijk, koos Gratianus tot
regent voor het oosten de bekwame, uit Spanje afkomstige veldheer
Theodosius, en deze wist het rijk voor enige tijd te consolideren.
Theodosius versloeg de overweldiger Maximus, die Gratianus had
laten vermoorden, en de broer van Gratianus, Valentinianus II, in
het westen trachtte te verdringen. Ook aan een tweede, nog gevaar lijker aanslag, waarmee een heidense reactie samenging, bood

Theodosius afdoende weerstand: hij trok op tegen de veldheer
Arbogastes, een Frank, die in het jaar 392 keizer Valentinianus II
had laten worgen en de heidense rhetor Eugenius in diens plaats had
gesteld. Door zijn overwinning over Arbogastes en Eugenius, aan de
rivier de Frigidus nabij Aquileja, werd Theodosius alleenheerser.
Helaas stierf de overwinnaar, die met recht de Grote werd betiteld,
kort daarna. Met zijn dood (395) vielen de twee rijken uit elkaar:
volgens zijn beschikking regeerde zijn zoon Honorius over het
westen, terwijl Arcadius de heerschappij over het oosten verkreeg.
Dit waren de belangrijke gebeurtenissen, mede beleefd door
Ambrosius, die alle genoemde keizers van nabij had gekend. Nergens
maakten zij dieper indruk dan in de keizerlijke residentie, die Ambrosius' bisschopszetel werd. De treffende wijze, waarop hij, de
hoogste ambtenaar in de keizerlijke residentie Milaan, tot bisschop
dierzelfde stad werd gekozen, is bekend; maar wij mogen haar nog
wel even in herinnering brengen, want wij vinden er een scherpe
karakterisering in, zowel voor hemzelf als voor zijn tijd. 1 ) De bisschopszetel was in het jaar 374 vrij geworden door de dood van een
Ariaanse bisschop. In een felle verkiezingsstrijd stonden katholieken
en Arianen tegenover elkaar. Keizer Valentinianus betoogde tegenover
de bisschoppen, aan wie de keuze lag, dat zij het beste hém konden
kiezen, wiens leven zelf een prediking was. De practische zin der
Romeinen, die zich hier uitsprak, gaf inderdaad bij de opzienbarende
keuze de doorslag. Toen Ambrosius, als vertegenwoordiger van het
1

) T h e o d o r e t u s, Hist. Eccles. IV, 6, 7.
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wereldlijk gezag, in de kerk verscheen, waar de verkiezing moest
geschieden, om aan te sporen tot kalmte en orde, riep een kind uit
het volk: „Ambrosius bisschop!" en onder die leuze werden de tegen strijdige partijen het eens. De consul, die wegens zijn onpartijdigheid
en rechtschapenheid in zo hoog aanzien stond, moest zich de keuze
laten welgevallen. Tevergeefs beriep hij zich op het feit, dat hij,
volgens het gebruik van die tijd, nog niet gedoopt was en nog geen
enkele wijding had ontvangen. Hij berustte, wijl hij ten slotte zelf
aan een hogere leiding geloofde, ook al, wijl hij met zijn tijdgenoten
geloofde aan het naderend einde der wereld; uit dien hoofde achtte
hij het zijn roeping, in zo zware tijd al zijn kracht te geven tot leiding
en troost der harten, tot lering en stichting van groten en geringen,
tot handhaving van recht en waarheid naar alle kanten, in verantwoordelijkheid slechts tegenover de allerhoogste Gebieder. „Wij
naderen het einde der tijden," heeft hij in 386 geschreven, „en
daarom gaan bepaalde ziekten der wereld verder, als voortekenen
van de ondergang der wereld." 1 ) Hier konden slechts Christelijke
gedachten hoop geven. Hij dacht aan Noë, die de stamvader werd
van een nieuw mensengeslacht, toen alles vernietigd scheen door de
zondvloed, en dus zal hij zich Noë hebben voorgesteld als het voorbeeld van de geestelijke herder; waaruit wij zien, dat hij de tekenen
des tijds juist verstond. 2
Beseffend, dat hij de vertegenwoordiger was van een hogere en
bredere gedachte dan die van het Romeinse rijk, ging hij onverzettelijk zijn gang, ook al ging het tegen de groten en de allergrootsten.
In strijd met de hoog-aristocratische senatoren, die het beeld der
Overwinning in de zittingszaal van de senaat te Rome verdedigden
als het laatste bolwerk van het officiële heidendom, trad hij bij de
Christelijke keizers van zijn tijd op voor de rechten vannde Christelijke
godsdienst, die nu staatsgodsdienst was. Toch kwam het geen ogenblik
in hem op, zich in godsdienstzaken voor de keizer te buigen. De
vrijmoedigheid en echt Romeinse waardigheid, waarmee hij tegen
de keizers optrad, al was hij overigens volkomen bereid hen te
steunen, tonen ons voor het eerst de karaktergrootheid, waarmee ook
in later eeuwen pausen en bisschoppen de Christelijke zeden en de
rechten der Kerk verdedigden tegen de machtigen der wereld. Zo
weigerde hij gevolg te geven aan de eis der keizerin - weduwe Justina,
die het Arianisme begunstigde, en van haar zoon, de jonge keizer
Valentinianus II, dat een katholieke kerk te Milaan zou worden
afgestaan voor de Ariaanse eredienst. Maar even onverschrokken
koos hij partij voor de wettige keizer Valentinianus II tegen de
usurpator Maximus, die als beschermer van het katholieke geloof
)

1) Exposit. Evang. sec. Lucam X, 10.
2) A m b r o s., De Noe et arca 1, 2.
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trachtte Valentinianus te verdringen. Zo sterk was het moreel gezag,
dat de bisschop van Milaan zich verwierf door onverzettelijk en
dapper voor zijn overtuiging op te komen, dat hij het zelfs tegenover
een keizer als Theodosius kon handhaven. Al had die de katholieke
Kerk in het Romeinse rijk de eindoverwinning bezorgd over heidendom en Arianisme, toch schroomde Ambrosius niet, onderwerping
aan de geboden der Kerk van hem te eisen en kerkelijke boete voor
het bloedbad, dat de keizer in mateloze strengheid had laten aanrichten onder opstandelingen in Thessalonica. Zo wees Ambrosius de
bekleder der hoogste macht op de grenzen der moraal, en bereikte
hij, dat die erkend werden; en daardoor legde hij de eerste grond voor
de scheiding van wereldlijke en kerkelijke , macht, die van zo grote
betekenis zou worden voor de ontwikkeling der nieuwe cultuur. „In
de zaken des geloofs," zo schreef hij, „zijn de bisschoppen de rechters
der Christelijke keizers, en niet de keizers de rechters der bisschop-

pen." 1
De persoonlijke verhouding tussen de even waardige als vrome
bisschop en de keizer had door dit alles weinig te lijden. Bewijs
daarvoor vinden wij in zijn lijkredenen op de vermoorde keizer
Valentinianus II, die kort voor zijn dood de bisschop nog bij zich had
willen hebben om de doop te ontvangen, en op Theodosius de Grote.
Het zijn de eerste lij kredenen van het Christelijke westen, die voor
ons bewaard zijn gebleven. Het meest verdient onze aandacht de
)

tweede dier beide toespraken, waarin Ambrosius, zich richtend naar
antieke voorbeelden, de 25e Februari 395 te Milaan de overleden
Theodosius prees ten aanhoren van de jonge keizer Honorius, die
het stoffelijk overschot zijns vaders naar Constantinopel moest
begeleiden, en van het leger. Daarin spreekt hij op ontroerende wijze
zijn liefde voor de overledene uit. „Ik heb die man liefgehad, die vol
erbarming was, vol deemoed op de keizerstroon, rein van zin en week
van hart.... Ik heb die man liefgehad, die liever berisping vernam
dan vleierij . Alle vorstelijke tooi, die hij te dragen placht, legde
hij af, openlijk betreurde hij in de kerk zijn zonde, die hem door de
misleidende woorden van anderen had overweldigd, en onder
zuchten en tranen smeekte hij om vergeving. Waar gewone mensen
zich voor schamen, daar schaamde de keizer zich niet voor: openlijk
boete te doen.. .. Ik heb die man liefgehad, die in zijn laatste
ogenblikken met zijn laatste ademtocht nog naar mij vroeg. Ik heb
die man liefgehad, die zich, toen de dood reeds dreigde, meer bekommerde om de toestand der Kerk dan om eigen gevaar. Ik heb hem
liefgehad, ik kom er voor uit, en daarom drong diep in mijn ziel de
smart en ik meende die te moeten lenigen door een niet te beknopte
rede van lofprij zende herdenking. Ik heb hem liefgehad en ik koester
1

) E. XXI, 4.
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het vaste vertrouwen, dat de Heer de stem zal aanhoren van het
gebed, dat ik zijn vrome ziel nastier." 1 ) Er mag geen twijfel bestaan, of
de vriendschap, die op gelijkheid van overtuiging berustte, was
inderdaad zo echt en diep als de redenaar verklaarde. „De naam
van de ene en allerhoogste God moet overal verheerlijkt worden,"
luidt het in een van Theodosius' wetten. 2
Maar nog nooit had een bisschop in de taal der Romeinen zo
over een keizer gesproken. Wel had in later eeuwen in Spanje, het
vaderland van Theodosius, een bisschop zo over zijn koning kunnen
spreken. De rede kenschetst het nauwe verband, dat er nu tussen
het Romeinse westen en de Kerk was ontstaan. En het spreekt
vanzelf, dat de redenaar zich in die stemming geroepen achtte, de
zegen des hemels af te smeken over de zonen van de overledene en
zijn toehoorders tot trouw tegenover hen aan te sporen: „Tot u,
o Heer, stijgt de bede: laat hem (de overledene) in zijn zonen herrijzen. Gij, Heer, die ook de kinderen (de achttienjarige Arcadius,
die in Constantinopel gebleven was, en de elfjarige Honorius, die de
lijkrede aanhoorde) in die deemoed bewaart, verleen hun heil en
redding, die op u vertrouwen!" 3 Betaalt aan zijn zonen de schuld,
die gij droegt tegenover de vader! Na zijn dood zijt gij hem meer
schuldig dan tij dens zijn leven. Want indien reeds de minderj arigheidsrechten der kinderen van gewone lieden niet geschonden kunnen
worden zonder ernstige misdaad, hoeveel minder dan die van de
)

) „

kinderen eens keizers?" 4
Evenwel, Ambrosius' zorgzaamheid voor de keizerlijke familie
en voor de welvaart van het Romeinse rijk hing nauw samen met
zijn zorgzaamheid voor het rijk Gods op aarde. Het verleden van het
Romeinse rijk trok slechts in zoverre zijn belangstelling, als het
vertegenwoordigd werd door Christelijke keizers en beantwoordde
aan de bedoelingen Gods. In zijn lijkrede prijst hij Constantijn als
de eerste keizer, die het geloof aannam en de erfenis des geloofs
vermaakte aan de heersers, die na hem kwamen. De Romeinse
heerschappij roemt hij slechts, voor zoverre zij verbonden ging met
het Christelijk geloof. Hij zag een symbool in de nagels, waarmee de
Heiland aan het kruis was geklonken, die de heilige Helena, de
moeder van Constantijn, te Jeruzalem met het kruis had gevonden
en waarvan zij er één in de keizerlijke diadeem had laten vatten
en één in de toom van 's keizers rijpaard : „Helena handelde wijs,
toen zij het kruis op het hoofd der koningen plaatste. Het kruis
van Christus moest aan de koningen worden vereerd. Het is geen
)

1) Zie de Duitse vertaling van Niederhuber in Bibliothek der Kirchenväter: Des
hl. Ambrosius ausgewáhlte Schriften III (Kempten 1917), blz. 411 nr. 33, 34, 35.
2) Cod. Theodos. XVI, 5, 6.
3) Lijkrede op Theod. 36.
4) Ib. 11.
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ongepastheid, maar vroomheid, indien verering wordt bewezen aan de
heilige Verlossing. Die nagel in de teugel der Romeinse heerschappij
is een goed. Hij beheerst de hele aardbodem en siert het voorhoofd
der keizers, zodat het nu predikers zijn, die zo vaak vervolgers
waren." 1 ) Weer horen wij de nagalm van het zegelied, in het eerste
deel van het Te Deum aangeheven over de Christelijk-Romeinse
heerschappij, maar het aardse karakter van die heerschappij moest
steeds dieper wegvallen, het geestelijk karakter moest er steeds
duidelijker voor in de plaats treden. In Theodosius was de laatste
keizer gestorven, die met kracht het gehele Romeinse rijk had
geregeerd. In het West- Romeinse rijk volgden er nog slechts kinderen
en zwakkelingen op de keizerstroon. Grote Romeinen, die op het
verdere wereldverloop krachtige invloed hadden, vinden wij slechts
in de rijen, waarin Ambrosius te voorschijn trad als een der eersten.
Wij kunnen dan ook duidelijk waarnemen, hoe de grote bisschop
van Milaan zijn geest, waarin Romeinse aard en ontwikkeling
verdiept en veredeld werden door Christelijk denken, verbreidde in
zijn omgeving en toedeelde aan de volgende generaties. Zulks
geschiedde voornamelijk op het gebied der moraal: dat gebied lag de
practische zin van de ordenende en wetgevende Romein het naaste.
Ambrosius was de eerste in de Christelijke oudheid, die een systematische samenvatting der Christelijke zedenleer beproefde, en karakteristiek is de wijze, waarop hij dat deed. Het geschrift, waarin hij die
poging ondernam, is tot op de huidige dag het meest bekende en het
meest gewaardeerde van al zijn publicaties. Het gaat „Over de
plichten van de dienaren der Kerk" en werd geschreven in 389. 2
Niet alleen de titel sluit zich bij Cicero aan bij de hele opzet heeft
Ambrosius het voorbeeld van Cicero voor ogen gehad. Vaak stemmen
de gedachten met elkaar overeen, en zelfs woordelijke aanhalingen
komen voor. Maar het is onze bedoeling ook niet, Ambrosius hooglijk
te prijzen als oorspronkelijk schrijver. Hierover is men het wel eens,
dat niet in die richting Ambrosius' grootheid gezocht moet worden.
Zij ligt in heel zijn persoonlijkheid van gezag, waarmee hij de Romeinen op religieus en politiek gebied nieuwe wegen wees. Hieruit moet
ook verklaard worden, dat hij uitging van Cicero's geschrift, dat alle
ontwikkelde Romeinen kenden en waar allen trots op waren. Geen
gevoel van onzelfstandigheid dreef hem, het geschrift tot voorbeeld
te nemen, dat het dichtst bij de hand lag, neen de gewezen hoge
ambtenaar was blijkbaar diep overtuigd, dat hij hier in handen nam,
wat de Romeinen (en vooral de ontwikkelde, achtenswaardige, waar)

dige Romeinse mannen) beschouwden als de beste tekening van een

persoonlijkheidsideaal, waaraan zij het ontstaan der Romeinse wereldIb. 48.
Ed. G i 1 b e r t (Lips. 1839). Duitse vertaling van Niederhuber in Bib!. der
Kirchenväter. Des hl. Ambrosius ausgew. Schriften III.
2)
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heerschappij, de grootheid van Rome toeschreven. En daar wilde
de gewezen ambtenaar, die als bisschop vastberaden zijn eigen weg
ging, iets hogers en beters tegenoverstellen.
Niemand in het Christelijke kamp, die zich bezighield met
Romeinse geestes- en zedencultuur, kon Cicero voorbijzien. Hij was
niet alleen de onovertroffen meester der Latijnse taal, maar tevens
de tolk van Griekse wijsbegeerte en levenswijsheid voor de Romeinen,
en degene, die met de grootste waardigheid had gesproken over
godsdienst en de zedenwetten, die staat en maatschappij behoorden
te leiden. En een Christelijke schrijver, die zich wilde wenden tot
de heidense Romeinen, moest tot hen spreken met de taal en de
gedachten van Cicero. Zo had reeds Minucius Felix, schrijver van het
oudste Christelijk - Latijnse prozageschrift, dat tot ons is gekomen,
de dialoog Octavius, speciale aandacht aan Cicero geschonken, en
voor Lactantius was Cicero zozeer uitgangspunt en voorbeeld, dat
hij sinds de tijd der humanisten de Christelijke Cicero werd genoemd.
Van Hieronymus was Cicero zozeer de lievelingsschrijver, dat hij
zichzelf die voorliefde verweet.
Het mag ons dus niet verwonderen, dat Ambrosius zich aan
Cicero hield, niet echter om hem zonder critiek te volgen, maar om,
als practisch geestelijk herder en prediker, Cicero's boek over de
Plichten, algemeen zo hoog gewaardeerd, aan de priesters voor te
leggen in een verbeterde, diepere lezing. Hij wil aan de leer der
plichten groter diepte geven door de ontwikkeling van Christelijke
gedachten. Naar buiten wil hij tevens een verwijt weerleggen van
de heidenen, die slechts in eigen rangen hoogstaande morele voorbeelden kenden: hij vervangt namelijk de voorbeelden van deugd,

door Cicero aan de Romeinse geschiedenis ontleend, door voorbeelden
uit de Heilige Schrift, en dan nog bij voorkeur uit het Oude Testament;
immers, daardoor kon hij wijzen op oudere voorbeelden, en evenals
Eusebius met zijn Tijdtafels de bewering ontzenuwen, dat de
Christelijke leer iets nieuws was, dat tegenover de oude Romeinse
levenswijsheid niet in aanmerking verdiende te komen. Hij wil de
Christelijke ethiek als de bron der heidense tonen. Hij noemt geen
heidense Romeinen als „onze voorouders ", maar profeten en vrome
mannen uit het Oude Testament. 1 ) Hij stelt de patriarchen hoger
dan de juristen en philosofen, de heidense wereldwijzen; eerstgenoemden en niet laatstgenoemden gelden bij hem als geestelijke
leiders en voorbeelden. Hij dankt dus aan Cicero slechts de uitèrlij ke
vorm, waarin hij een zelfstandig ideaal wil uitbeelden, overeenstemmend met zijn wereldbeschouwing. Al verloochent hij uiterlijk de
Romein niet, als Christen wil hij zelfstandig denken, vrij van alle.
heidense overlevering, en zo toont hij ons hier de nieuwe Romeinse
1)

Zo bijv. 1. III c. 17, § 98.
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geest, die in de Kerk de leiding wil nemen over een nieuwe beschavingsgroei. Tegenover het boek, dat Cicero ten dienste van de
Romeinse adel schreef over de moraal, die tot heil van de staat moest
strekken, plaatste de bisschop van Milaan een boek ten dienste der
Rooms- katholieke priesters over de plichten, die tot heil der mensheid uit de Christelijke zedenleer voortspruiten. Hij was er van overtuigd, dat hij als bisschop een groter en voornamer rijk diende dan
vroeger, toen hij als consul het Romeinse rijk diende: zo vond hij ook
de zedelijke ordening, die volgde uit de Christelijke leer, veel hoger
en breder, dan die vertegenwoordigd werd door Cicero, en met hem
door de oude heidense aristocratie, die vastzat in de gedachtensfeer
der stoïcijnen. En terecht.
Ongetwijfeld was de stoïcijnse levensopvatting met haar plichten leer, aan het natuurlijk verstand ontleend, de morele drijfveer,
waaraan de Romeinse staat zijn grootheid te danken had; maar dieper
fundament ontbrak haar. Zij is en blijft de moraal van een rationalisme
zonder geloof, die de vraag waarom slechts kan beantwoorden met:
daarom, of met een vage verwijzing naar plicht, het „heilige" moeten
of het gezag van de staat. Wie dieper dacht, werd daardoor niet
bevredigd. Het ontbrekende fundament nu biedt Ambrosius reeds
aanstonds in het eerste hoofdstuk; hij wijst zijn geestelijke zonen de
vreze Gods aan als de grond van alle plicht. Voor de Christen is
volgens Ambrosius niet de deugd op zichzelf het uiteindelijk doel der

plichtsvervulling, zoals de stoïcijnen leerden, maar de gedachte
aan het eeuwige leven. „Wij echter meten uitsluitend het gepaste
en eerbare met de maatstaf van het toekomstige meer dan van het
tegenwoordige, en noemen nuttig, niet wat de lust van het tegen
maar wat de zaligheid van het eeuwige leven begunstigt."-wordige,
Het eeuwige leven echter betekent de kennis Gods en de vrucht van
het goede werk. 1 )
Deze gedachte is niet zeer systematisch doorgevoerd; zij wordt
nu en dan onderbroken door afdwalingen, predikaties; en het verband
tussen de gevolgtrekkingen is niet zeer stevig; maar toch valt licht te
constateren, dat zijn leer der plichten veel groter diepte en breedheid
bezit dan die van Cicero.
De vier hoofddeugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte
en matigheid, behandelt hij in het algemeen evenals Cicero en de
stoïcijnen dat doen. Als Romein verstond hij volkomen, wat daarmede
werd geleerd, en door de classificatie en de waardering dier deugden
over te geven aan de volgende eeuwen deelde hij ze het beste mede
van de oud-Romeinse levenswijsheid; en dit gaf het westen grote
hulp, toen de leiding der wereldbeschaving zijn taak werd. Daarbij
moeten wij reeds hier de nadruk leggen op het maathouden, gegrond
1)

1. I c. 9, § 28, II

C.

2, § 5.
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op zelfbeheersing, waaraan door de middeleeuwse opvoeders en
moralisten, evenals door de Romeinen, zoveel waarde werd gehecht,
dat zij de opvoeding meer beschouwden als de ordening dan als de
uitroeiing der hartstochten en begeerten. Hieruit volgde niet alleen
die wijze ordening in het godsdienstige en kerkelijke leven, waardoor
het westen zich onderscheidde van het oosten, dat meer van gevoel
en extase uitging, en vooral van de Islam, maar ook het streven naar
schikking bij politieke en sociale onenigheden, dat meer een innerlijk
overwinnen der tegenstellingen tot resultaat had dan een uitroeien,
en organisatorisch samenwerken van verschillende factoren liever dan
verlammende dwangprestaties.
In verband met de behandeling der hoofddeugden staat de
bespreking der uiterlijke houding, die door de voorname Romeinen
zo gewichtig werd gevonden, van het decorum, het gepaste, en het
honestum, het zedelijk goede, die Ambrosius gelijkstelt met de
schoonheid en gezondheid des lichaams, het waardige, de gravitas, 1
en de zedigheid, de verecundia. Te dezen opzichte voelde zich de
gewezen hoofdambtenaar volkomen eensgezind met de oude Romeinen en hun woordvoerder Cicero, en het kon niet uitblijven, of zijn
lering verhoogde het gezag, waarmee de Christelijke Romeinen als
leermeesters zouden optreden in de nieuwe cultuurwereld, die zich
in het westen ontwikkelde. Het stoïcisme, door de Romeinen vertegenwoordigd, heeft zijn invloed over het westen vooral kunnen uitoefenen
door Ambrosius, wiens geschrift in de volgende eeuwen steeds
opnieuw werd verspreid, gelijk dè vele handschriften getuigen.
Maar behalve het gemeenschappelijke, dat wij bij Cicero en
Ambrosius aantreffen, en dat laatstgenoemde, met zijn Romeinse
mentaliteit, aan eerstgenoemde had ontleend, vinden wij bij Ambrosius ook tal van nieuwe opvattingen. Vaak vertonen die zich slechts
in een verschillend gebruik van oude termen en categorieën. Evenals
Cicero gewaagt Ambrosius van middelbare en volslagen plichten,
maar hij legt in die onderscheiding een heel andere betekenis, dan
wij bij de heidense schrijver aantreffen. Naar de bekende woorden
des Heilands onderscheidt de bisschop in die twee groepen de
geboden, die aan allen worden opgelegd, en de evangelische raden,
waarnaar de volmaakten zich moeten richten. 2 ) Wij mogen daarbij
niet vergeten, dat hij schrijft voor priesters, in wie hij het ideaal van
Christelijke gevoelens en levenswijze belichaamd zou willen zien,
maar wie hij ook bijzondere plichten oplegt als leiders des volks
en verzorgers van armen en bedrukten. Hen vooral wil hij tot iets
hogers voeren, naar de vorm en naar de inhoud. Wat de vorm betreft,
laakt hij de gekunsteldheid der antieke rhetoriek, en dus ook die van
)

1) 1. I 50, § 256.
2) 1. I c. - II, § 36
4. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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Cicero; daartegenover beveelt hij eenvoud en ongekunsteldheid aan
een aansporing, die tot herstel ener ontaarde hypercultuur wel nodig
was. 1 ) Van nog meer belang echter zijn de idealen, die hij hun voor
ogen houdt, uiterlijk overeenstemmend met het schema van Cicero,
maar in wezen vaak nieuw, en die hij toelicht met voorbeelden uit de
Heilige Schrift en met woorden van de Heiland. 2 )
De Christelijke levensbeschouwing, opziende naar God en
hopend op het eeuwig leven, verleent reeds aanstonds een nieuw
aanzien aan de stoïcijnse deugden, die iets droogs en stars over zich
hadden. Wat vroeger slechts met lijnen was weergegeven, verschijnt
nu in warme kleur. De liefde tot God en de naaste, waarin alle eisen
van een Christelijk leven culmineren, wordt voorgesteld op zodanige
wijze, dat de oude stoïcijnse levenswijsheid er verheffing en nieuw
leven door krijgt. De voorzichtigheid is bij Ambrosius het gelovig
inzicht, dat alles wil kennen en beoordelen in het licht des geloofs,
en per saldo het geloof zelf; de rechtvaardigheid is bij hem minder
het groot gaan op eigen recht dan wel de eerbied voor de rechten
van de naaste, zoals gemeenschapsgevoel die eist; de matigheid wordt
vooral aangeprezen in de vorm van zachtmoedigheid, de sterkte als
het geduldig verdragen van smart, waarvoor men toen het voorbeeld
der martelaren nog zo dicht voor ogen had.
Meer aandacht nog verdienen de nieuwe deugden, die Ambrosius
leert. De eerste daarvan is de nederigheid, zo lijnrecht tegenovergesteld aan de roemzucht, ook door de heidense wijsgeren, met hun
minachting voor geringere en slaven, vertegenwoordigd. De Christen
is niet alleen nederig tegenover God, maar gunt ook aan de naaste
gaarne de voorrang. Daarom hecht Ambrosius bijzondere waarde
aan het stilzwijgen, als gevolg van nederigheid: „Wie met spreken
voorzichtig is, wordt zachtzinnig, goedhartig, bescheiden." 3)
Zo gaat met de nederigheid de zachtmoedigheid samen en verder
ook de voorzichtigheid in het behoeden der kuisheid. Op de nederigheid volgt de deugd der naastenliefde, die door de Christenen in de
tijd der vervolgingen speciaal werd beoefend. Sprekend over de liefdadigheid beveelt hij met nadruk welwillendheid, medelijden aan:
„Uw gevoelens geven aan uw werk de naam, die het verdient: daarvan
hangt zijn waarde af." 4 )
Hier steekt Ambrosius hoog uit boven Marcus Aurelius, wiens
welwillende stemming slechts zover ging, dat hij tot zichzelf zei:
„Ik heb iets nuttigs gedaan voor het algemeen, dus heb ik iets gedaan,
dat nuttig is voor mij." 5 ) Nog duidelijker drukt Ambrosius zich uit,
waar hij schrijft: „De sterkste drijfveer tot barmhartigheid is het
1) 1. I c. 9, § 29, c. 25, § 116.

2) Vgl. voor het volgende vooral het fraaie betoog van T h a m i n, St. Ambroise
et la morale chrét. 250w.
3 ) 1. I c. 4, § 14.
4) 1. I c. 30, § 147.
5) Marc. Aurelius XI, 4.
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medelijden met de ellende van anderen, en het verlangen, naar
vermogen, en soms zelfs boven ons vermogen, de nood van anderen
te lenigen." Hieraan knoopte hij een rechtvaardiging vast voor het
opsmelten van kerksieraden, hetgeen hij had laten geschieden om
gevangenen te kunnen vrij kopen, en waarvan de Arianen hem een
verwijt hadden gemaakt. 1 ) De liefde voor de armen bracht de
Christenen tot die hoge waardering der armoede, waarin een gelofte
van armoede werd afgelegd, voor de heidenen iets volkomen onbegrij pelij ks. De naastenliefde leidt vervolgens tot vergeven en vergeten
en eindelijk tot de hoogste trap van Christelijke volmaaktheid, tot
liefde voor de vijand: „Ben ik echter volmaakt dat zeg ik bij wijze
van voorbeeld, want in werkelijkheid ben ik een zwakkeling ben ik
volmaakt, dan zegen ik hem, die smaadt, gelijk ook Paulus, die
verklaart: Men smaadt ons, en wij zegenen." 2 )
De zelfverloochening eindelijk bereikt dit hoogtepunt, dat
Ambrosius niets wil weten van een recht tot noodweer: „Een rechtgeaard en wijs Christen zal zijn leven niet handhaven tegen de prijs
van eens anders ondergang. Ook als hij in de handen valt van een
gewapende rover, die hem slaat, mag hij de slag niet teruggeven, om
niet, zijn leven verdedigend, de liefde te kwetsen." 3 )
De blijde drang, op te klimmen tot de hoogste trappen van
volmaaktheid en zelfverloochening, kenmerkt de geestdrift, die de
jonge Christelijke leer haar belijders inboezemde, en die hun het besef
schonk, hoog uit te staan boven de leerstellingen der oude heidense
wijsgeren. Met een zekere ontroering nemen wij waar, hoe Ambrosius,
zich richtend naar het oude schema van Cicero, met zijn gedachten
telkens opnieuw ver boven de sfeer van zijn voorbeeld uitstijgt,
hoeveel minder zijn schrijverstalenten ook waren. Tevens wordt ons
hier duidelijk, dat de oude Romeinse gedachten, hoezeer zij nog
boeiden naar de vorm, overwonnen en overtroffen konden en moesten
worden naar de inhoud.
Vooral ook in de geestdrift, waarmee Ambrosius, sinds hij
bisschop was geworden, zich wijdde aan de Christelijke idealen,
vinden wij verklaard, dat hij in de besprekingen over geld en bezit
alleen waarde toekent aan de hoogste godsdienstig-zedelijke eisen.
Daarbij moeten wij vooral weer in aanmerking nemen, dat hij
leefregels voor priesters wil formuleren, en hun een ideaal beeld
van de zielzorger voor ogen wil houden, dat door niets mag worden
ontsierd, vooral niet door eigenbaat en aardse winzucht, naar het
woord des Heren: „Bezit geen goud, noch zilver, noch geld." 4 ) Hij
ontkent met Cicero 5 ) die echter uit de stoïcijnse opvatting geen
verdere conclusies trekt, maar enkel de feiten vermeldt dat privé1)
4)

1. II c. 28, § 136.
1. II c. 25, § 128.

2)
5)

1. I c. 48, § 235.
De off. I c. 7.

3)

1. III c. 4, § 27.
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bezit uit de natuur voortkomt: „God liet alle gewassen groeien met
het doel, dat eenieder genieten zou van de gemeenschappelijke
voeding en de aarde om zo te zeggen het gemeenschappelijk eigendom
zou zijn van allen." En dan vervolgt hij: „Aanmatiging heeft daarvan
een privé-recht gemaakt." 1 ) Deze uitspraak verschilt niet veel van
de moderne socialistische stelling: particulier eigendom is diefstal.
Over de rijkdom en het geld spreekt Ambrosius, naar de leer van
de Heiland, woorden zo streng, als wij ze na hem eerst weer bij
Franciscus van Assisië vinden: „De lichamelijke en uiterlijke goederen
zijn niet alleen geen voordeel, maar zelfs een nadeel voor het leven
der zaligheid." 2 ) Schatten verzamelen is een ijdele onderneming
of het weven van een spinneweb, dat geen waarde heeft en geen nut. 3
Zijn taal, anders zo rustig, wordt hier zo opgewonden, dat wij er de
afschuw van zijn hart in aanvoelen : „Al vloeien de rijkdommen bij
stromen toe, zij baten niets, misschien sleuren zij het beeld Gods
maar van u weg en voeren zij het beeld van het aardse naar u toe.
Wie het beeld van een tiran bij zich draagt" men zal zich herinneren, dat de onderwerping aan een keizer toentertijd werd uitgedrukt
door eerbewijs aan diens beeltenis „roept hij geen vonnis over
zich af? Wilt gij het beeld van de eeuwige heerser prijsgeven en het
beeld des doods bij u dragen? Werpt liever het beeld des duivels weg
uit de stad uwer ziel!" Hij gedoogt dan ook volstrekt niet, dat
priesters in geldzaken als bemiddelaars optreden, en in het bijzonder
veroordeelt hij „erfenisjacht onder het masker van onbaatzuchtigheid en voornaamheid, doch in strijd met de Christelijke geest ". 4
Het scherpste veroordeelt hij hen, die „zakelijk ", zoals het heet, hun
denken en streven vol onrust en zorg op laag gewin door gewone
handel richten. Wie dat doet, verlaagt zijn geest. 5 ) Verachting voor
het geld is voor hem slechts een uiting van rechtvaardigheid. 6 ) Hier
merken wij op, dat deze opvatting nauw samenhangt met de sociale
plichten, die hij zijn clerus voor alles in wil prenten, door steeds de
naastenliefde op de voorgrond te stellen, zodat hij, gelijk we reeds
zeiden, niet in het handhaven van eigen recht, maar in ontzag voor
eens anders rechten het wezen der rechtvaardigheid ziet. Daarom
prijst hij de armoede, gelijk hij de rijkdom laakt. Maar daarom
predikt hij nog geen haat tegen de rijken en geen strijd tegen hun
stand, evenmin als de Kerk zulks heden ten dage doet; hij trekt
slechts deze conclusie, dat de rijken in hun rijkdom geen recht
moeten zien, maar de plicht, de armen te helpen; dat zij hem niet
moeten gebruiken als middel, om de aardse goederen te genieten,
maar zich door het afstaan van hun overdaad het genot der hemelse
)

)

1)

1. I c. 28, § 132.
)1. I c. 49, § 242, 245.
5 ) 1. III c. 9, § 57.

1. II c. 5, § 16.
1. III c. 9, § 58, 59.
6) 1. II c. 27, § 133.

2)
4)
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goederen moeten verzekeren. De arme moet hun een schuldenaar
des heils zijn. Dan zullen zij op de oordeelsdag heil vinden van de
Heer, die zij dan tot schuldenaar van erbarming zullen hebben. 1 )
Er valt echter nog verschil waar te nemen in die veroordeling
van bezit en rijkdom. Het werken voor een bescheiden grondbezit
weet Ambrosius te waarderen. Maar daarmee wil hij niet zozeer het
bezit wettigen gelijk Cicero, die de moraal van de aristocratische
bezitter vertegenwoordigt . als wel de arbeid, die daarbij wordt
uitgeoefend. Des te scherper keert hij zich tegen de onrechtvaardige
graanhandel, de graanwoeker, die hij brandmerkt als een kankergezwel
in het economisch leven van het Romeinse rijk. 2 ) En hij zag om zich
heen zoveel onrecht en bedrog in de handel, in het grote en in het
kleine, vals gewicht en bedrieglijke maat, en woeker bij leningen,
dat hij voor de handel in het algemeen geen goed woord over had.
Vol medelijden eist hij erbarming voor de schuldenaar, die gegijzeld
wordt, omdat hij niet betalen kan. 3 ) Voor een erkenning van het
recht, om rente te eisen, is hij nauwelijks te vinden: „Zou het niet
goddeloos zijn, van iemand, die een kleinere som niet kon betalen,
onder het mom van menselijkheid een grotere som te eisen?" 4 )
Wij moeten hierbij goed in het oog houden, dat Ambrosius
leefde in de tijd der economische ineenstorting van het Romeinse
rijk, waar op een nieuwe ordening geen kans bestond en herstel
slechts mogelijk was, als de hele geldhandel vervangen werd door
een economie van natuurvoortbrengselen, als de cultuur der steden
werd teruggedrongen naar een patriarchale plattelandscultuur. Het
Christendom bezat in zijn ideale leer de waarborg, dat het zulk een
totale ommekeer zou kunnen overleven. Maar ook uit anderen hoofde
zal hij, die ideële waarden genoegzaam weet te schatten, het een
geluk achten, dat het Christendom met zijn leer paal en perk stelde
aan de voortwoekering van de geldhandel. Die is dan ook voor de
Kerk een groter gevaar geworden dan voor enige andere instelling.
Vergelijken wij de welsprekende aansporingen, die Ambrosius tot
zijn clerus richt, met het beeld, dat de clerus aan het einde der
Middeleeuwen biedt, dan eerst kunnen wij heel de diepte meten,
waarin de clerus van het westen duizend jaar later viel.
Nog meer echter dan de geestdrift, waarmee Ambrosius zijn
priesters onderhoudt over de naastenliefde, onverschrokken uit de
leer van het Christendom alle conclusies trekkend, treft ons de
bezieling, waarmee hij in andere geschriften over de maagdelijkheid
en kuisheid spreekt, er de verhevenheid van roemt en er de harten
voor tracht te winnen. Scherpzinnige waarnemers van de ontwikkeling
der Christelijke gedachten hebben er op gewezen, dat er in de vierde
1 ) 1. I c. 11, § 39.
8)1. I c. 30, § 148.

2)
4)

1. III c. 8, § 49 s.
1. III c. 4, § -20.
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eeuw een zekere verschuiving valt op te merken in de waardering der
Christelijke deugden. 1 ) Tot dan toe werd vooral de Christelijke
naastenliefde beoefend nu dingen de beoefening en de lof der
kuisheid naar de eerste plaats. Dat hing samen met de verandering
der tijdsomstandigheden. De tijd der vervolgingen legde tussen de
Christenen onderling een nauwe band, de trouw der vervolgden
kreeg de vorm van broederlijke liefde tot elkaar, en daarin voelden
zij zich reeds hier op aarde ruimschoots schadeloosgesteld voor de
haat, die zij allen van hun heidense omgeving ondervonden. Deze
band werd natuurlijk losser, toen het Christendom de bescherming
van de staat genoot. De Christenen traden buiten hun sterkte; er
kwamen velen tot hen, die hun leer slechts gedeeltelijk in hart en
wezen hadden opgenomen. Hieruit volgden nieuwe gevaren en uit
die gevaren volgden nieuwe prikkels. De wereldse geest, waarvan
velen in hun gelederen zich nog niet hadden ontdaan, dreigde zich
uit te breiden over de innig gelovigen. Zij trachtten zich hiertegen te
weren, door zichzelf de hoogste eisen te stellen, strenger dan vroeger,
en naar wegen te zoeken, om ze te vervullen. Vandaar die sterke
nadruk op de ascese, de strenge tucht voor het inwendig leven, het
ontstaan van het kloosterwezen en de geestdrift voor de toewijding
aan God door de gelofte van zuiverheid.
Over het kloosterwezen zullen wij later spreken. Behandelen
wij hier slechts de drang, die in de vierde eeuw onder de vrouwen

van het westen krachtig leefde, om zich geheel aan God te wijden.
Sommigen verenigden zich in een kloostergemeenschap, anderen
bleven in de wereld, maar vormden er een eigen stand door in de
handen van de bisschop haar gelofte af te leggen en van hem een
wijding of inzegening te ontvangen. Wel vloeiden die twee groepen
gemakkelijk in elkaar, maar in deze tijd kunnen wij ze toch duidelijk
naast elkander onderscheiden. 2 ) Gelijk de Kerk de vrouwenkloosters
en het instituut der afzonderlijk levende maagden begunstigde, zo
vinden wij omgekeerd in die vrouwelijke kringen een zeer grote
belangstelling voor godsdienstige en kerkelijke aangelegenheden.
Deze belangstelling verhief haar in een zekere vrijheid boven haar
omgeving, zodat wij die beweging mogen zien als een geestelijke
emancipatie, ongeveer van dezelfde aard als de drang naar hogere
studie onder de vrouwen van onze tijd. Die beweging trad het
krachtigste op te Rome, waar zij zich in aristocratische kringen vertoonde; wij zien er een duidelijk beeld van in de correspondentie
van Hieronymus met Romeinse dames. Zij mag niet beschouwd
worden als een voorbijgaand verschijnsel, daar heeft zij te belangrijke
1) Thamin 356, 341.
2) Vgl. Sr. Iniga F e u s i, Das Institut der gottgeweihten Jungfrauen. Sein
Fortleben im Mittelalter, Freiburg, Schweiz 1917.
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gevolgen voor gehad. Het voornaamste gevolg, dat zich ook naar
buiten het scherpst openbaarde, is geweest, dat ook de vrouwen zich
tot hoedsters der Christelijke cultuur geroepen gevoelden. In de tijd
van de bekering der Germanen waren het gewoonlijk de echtgenoten
van Germaanse vorsten, die de rijken van hun mannen open wisten
te stellen voor de katholieke leer. Het vroegste verschijnsel van die
aard vinden wij in de levensbeschrijving van Ambrosius, na diens
dood door Paulinus, de secretaris van de heilige bisschop, geschreven.
Daar lezen wij, dat Frigitil, koningin der Markomannen, over Ambrosius had horen spreken door een Christen uit Italië, gezanten tot
hem zond met geschenken voor de Kerk en om schriftelijk onderricht
in de Christelijke leer verzocht. De heilige gaf gevolg aan die wens
en stelde een onderrichting voor haar samen, waarin hij haar aanried,
haar gemaal er toe te brengen, dat hij vrede hield met de Romeinen.
De koningin gedroeg zich naar die raad. Ook begaf zij zich persoonlij k naar Milaan, maar vond de leraar, die zij bezoeken wou, niet
meer in leven. 1
Dit alles geschiedde dus aan het einde van Ambrosius' levenstijd.
Maar reeds kort na het begin van zijn bisschoppelijke arbeid had hij
bijzondere aandacht getoond voor de zielenleiding onder de vrouwen.
Hij is niet de eerste kerkelijke schrijver, en zelfs niet de enige onder
de Latijnen, bij wie wij dit waarnemen: Cyprianus en Tertullianus
gingen hem voor, en natuurlijk gaan hun gedachten vaak dezelfde
wegen. Desniettemin mag Ambrosius een der eerste apostelen der
Christelijke maagdelijkheid worden genoemd, en vooral zijn woorden
kregen gezag, doordat zijn persoonlijkheid en zijn geschriften zoveel
)

invloed verwierven. Ook reeds, wijl zij werden voorgedragen met

gloed van geestdrift, met vuur van welsprekendheid en in fraaie
dichterlijke vorm. Dit moeten wij vooral verklaren uit het feit, dat
zij geschreven werden op verzoek van zijn zuster Marcellina, een
toonbeeld van het warm geloof, dat in de familie leefde en waarin
Ambrosius ten slotte zijn hoge apostolische roeping vond. Marcellina
had hem het voorbeeld gegeven. Zij, de godgewijde maagd, kwam
uit Rome naar hem in Milaan, en daar leefden zij verder hun hele
leven in een geestelijke verbondenheid, zo ideaal als men zich tussen
broer en zuster maar kan denken. Marcellina bestuurde er een
klooster, dat haar broer had gesticht. Van nabij en van verre kwamen
de maagden daarheen, uit Milaan en uit Piacenza, uit Bologna en
Mauretanië, en dat maagdentehuis, geleid door Ambrosius' geest,
oefende een zo grote aantrekkingskracht uit, dat Ambrosius zich
verdedigen moest tegen het ouderlijk verwijt, dat hij naar zieltjes
viste, een verwijt, dat hij zich met een licht hart liet welgevallen.
Vier geschriften tot lof van het maagdelijk leven zijn stellig van zijn
1)

Vita s. Ambrosii a Paulin notario c. 36.
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hand. Het eerste is opgedragen aan zijn zuster en werd reeds geschreven
in het derde jaar van zijn episcopaat: „Drie boeken over de maagden
aan zuster Marcellina". Dan volgt de verhandeling „Over de maag delij kheid", waarin hij zijn propaganda voor de ongehuwde staat
rechtvaardigt; daarna de onderrichting voor ene maagd Ambrosia,
die op het punt staat, de sluier aan te nemen. Die onderrichting wordt
voorafgegaan door een opdracht aan de grootvader van Ambrosia,
bisschop Eusebius van Parijs; daarin weerstaat de schrijver aanvallen
op de ongeschonden maagdelijkheid der Moeder Gods. Het vierde
geschrift is een gelegenheidspredikatie, te Florence gehouden;
daarin spoort hij aan tot maagdelijkheid. Wij kunnen hieraan toevoegen een geschrift „Over de weduwen ", op predikaties berustend,
waarin wordt aangetoond, dat de weduwstaat de voorkeur verdient
boven een tweede huwelijk.
In weelderige kleuren, die hij ontleent aan het Hooglied, schildert Ambrosius de roem en de eer van haar, die bruiden van Christus
willen zijn. Daarnaast echter wijst hij zeer nuchter op de voordelen
der maagdelijkheid tegenover de lasten van huwelijk en moederschap,
voor onze begrippen wel wat té nuchter, want voor de poëzie van het
moederschap heeft hij geen woord over, zodat hij zich genoopt voelt
tot de verklaring, dat hij het huwelijk niet wil en niet mag afkeuren.
„Ik keur dus de echt niet af, maar wil slechts wijzen op de vruchten
der godgewijde maagdelijkheid. Deze is de roeping van weinigen,

gene die van het algemeen; en ook de maagdelijkheid vooronderstelt
vanzelf het levensbegin door de geboorte." 1 )
Het is wel duidelijk, dat de waardigheid der vrouw in het algemeen verhoogd werd door de hoge waarde, die het Christendom
aan de maagdelijkheid toekende, en de woorden van Ambrosius en
zijn tijd zijn wel zeer geschikt, om ons dit helder te doen inzien. Het
meisje, dat niet huwt, wordt niet meer aangezien als iemand, die haar
roeping gemist heeft. Zij kan zelfs deelachtig worden aan een hogere
roeping, door haar maagdelijkheid te wijden aan God en zijn dienst.
Dit voelden de meisjes uit hoge kringen, die gevolg gaven aan
de aansporingen van de Milanese bisschop. Waarschijnlijk zullen
velen zijn oproep hebben beschouwd als een zelfstandigheidsverklaring van haar persoonlijkheid. Zulke overwegingen voert hij ook
meermalen aan in zijn aansporing tot de weduwe, van een tweede
huwelijk af te zien. De vrouw, zei hij, had de bescherming van de
man niet nodig. De vrouw kon zichzelf beschermen, en de mannen
waren niet de enigen, die moed bezaten. 2 ) Hierdoor wordt de vrouw
tot gelijke van de man verklaard. Het schijnt zelfs, dat de vrouw in die
tijden de man soms voorging en leidde in het trachten naar Christelijke idealen. Door haar aard spraken haar de eigenaardige Christelijke
1)

De virginitate 1. I c. 7, § 35.

2)

De viduis c. 8.
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deugden van nederigheid en eerbaarheid meer aan dan de man. En
gelijk een Marcellina invloed uitoefende op Ambrosius, zo leidde een
Monica een Augustinus de wegen op, waarlangs hij zou groeien tot
de grootste kerkleraar van het westen. 1
Om haar zelfstandigheid te beschermen moest de vrouw echter
vooral ook kuisheid en ingetogenheid aankweken. Ambrosius spreekt
met bijtende spot over de kleinzielige en vernederende vrouwelijke
zucht naar opschik, om haar, die aan zijn leiding zijn toevertrouwd,
innerlijk daar bovenuit te heffen. Bezat de vrouw die innerlijke
degelijkheid, dan bestond er geen behoefte meer aan de bewaking en
het wantrouwen, waardoor zij in het oosten werd vernederd en
gevangen gehouden. Hiermede legde het Christendom de grondslag
tot de grote uiterlijke vrijheid, die de vrouw in het Christelijke westen
verkrijgen zou.
Is de vrouw echter opgeheven tot zelfstandige persoonlijkheid,
dan wordt ook haar positie in het huwelijk anders, dan zij in de
heidense oudheid was. Daar beschouwde men het huwelijk vaak
alleen uit een oogpunt van staatsbelang als een instelling, waardoor
het aantal burgers werd uitgebreid; op het wederzijds begrijpen en
liefhebben, waarop de levensverbintenis berusten moet, werd minder
gelet. Nu echter nam de vrouw deel aan het godsdienstige en intellectuele leven, en daardoor steeg niet alleen de waarde der vrouw, maar
kregen ook de betrekkingen tussen man en vrouw hogere waardigheid
en diepere zin. De liefde, door de heidense wijsgeren slechts als zinnelij ke liefde beschouwd, en daarom bespot en veracht, werd op een
geestelijk peil geheven. Door de kuisheid wordt de vrouw voor de
)

man begeerlijker, maar ook achtenswaardiger. De man huldigt de

vrouw als de gezellin, die hij wil winnen, maar ook als een persoonlijkheid, die hij op bijzondere wijze acht en vereert. Zo berusten de
liefdesromans, die het heidendom niet kende, op een grondslag, door
het Christendom gelegd. Dat immers heeft de man geleerd, op
geestelijk peil naar de vrouw te dingen.
Deze verheffing der vrouw, die nu in het Christendom opdrong,
zou nog meer gevolgen hebben. In de stoïcijnse zedenleer werd de
voorrang toegekend aan de mannelijke deugden. 2 ) Daar stonden kracht
en moed bovenaan. Muntte een vrouw boven haars gelijken uit,
gelijk de moeder der Gracchen, dan was dit, omdat zij meer mannelijke dan vrouwelijke deugden toonde. De oude pittige mannelijkheid
der Romeinen had in Ambrosius' tijd onder de ambtenaren en
officieren van Rome niet veel echte vertegenwoordigers meer. De
1) Vgl. Thamin 359.
2) S e n e c a, De constantia sapientis 1. Tantum inter stoicos, Serene, et caeteros
sapientiam professos interesse, quantum inter feminas et mares, non immerito
dixerim.
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officieren van het Romeinse leger worden door Ambrosius getekend
met lijnen, die ons aandoen als sarcasme en bijna herinneren aan de spotprenten, waarmee humoristische bladen voor de eerste wereldoorlog
de misstanden in het leger hekelden. Weliswaar moeten wij daarbij in
het oog houden, dat de plaats voorkomt in een geschrift over het
vasten en dat het Ambrosius' bedoeling is, de spot te drijven met een
soort mannelijkheid, die zich in dronkenschap ten toon wil spreiden.
Hij tekent de keizerlijke officieren, omhangen met kostbare sabelriemen, gouden halsringen, gordels en scheden, terwijl zij hun bekers
laten vullen door jonge slaven en elkaar dan moedig uitdagen, niet
tot het wapengevecht, maar tot een wedstrijd in het drinken. „Ten
slotte echter worden de jonge helden, de schrik der vijanden, door de
lachende bedienden gegrepen en naar buiten gedragen. Dan zwaaien
zij als schepen zonder stuurman, en zij zouden als zwaargewonden
ter aarde storten, als de dienaren hen niet ondersteunden. Anderen
worden tot spot op de schilden rondgedragen. 's Morgens ziet men
hen als krijgers, in schitterende wapenrusting, met dreigende gezichten, des avonds laten zij zich door de kinderen straffeloos bespotten, gewond zonder staal, gebroken zonder strijd, verslagen zonder
vijand, in de bloei hunner jeugd sidderend als zwakke grijsaards." 1
Zulk een spot der mannelijkheid moest vooral het Christendom
verafschuwen, wijl het ook de mannelijkheid vooral op geestelijk
)

gebied tot uitdrukking wilde zien komen, in zedelijke zelfoverwinning.

Maar bovendien moedigde het Christendom niet alleen mannelijke
deugden aan. Het eiste geloof, vertrouwen, berusting, nederigheid en
kuisheid, en prees dus de vrouwelijke deugden even hoog. In de oude
stoïcijnse ideologie waren de deugden slechts het verstandelijk richtsnoer voor rechtgeaarde en vooruitstrevende mannen. Om echter het
egoïsme te overwinnen, dat er toch altijd de grond van was, moest
een God mens worden. Het gaf de mensheid nieuwe adel, de menselij ke geest nieuwe ruimte, het menselijk gemoed nieuwe diepte, zijn
voorbeeld na te volgen in de nieuwe deugden, die Hij had onderwezen
door zich te vernederen, en waarin de mensheid nieuwe, hogere
doeleinden na te streven kreeg.
Dit is de inleiding tot een veel rijkere cultuur, een cultuur, die
niet alleen berust op kracht, recht, macht en bevel van de staat,
maar leiden wil tot een hogere orde, gegrondvest in de kruisdood
van de Verlosser; die streeft naar een hoger rijk, het rijk Gods, waarin
vergeving en nederigheid, verzaking en vertrouwend gebed de hoogste
waarden zijn. Bijna kan men zeggen, dat de zogenaamde actieve
mannelijke deugden achterstaan bij de passieve vrouwelijke, zoals het

rijk, dat steunt op geweld, op de duur moet wijken voor het hogere
rijk Gods, dat berust op offeranden en zelfverloochening.
1)

De ieiunio c. 13.
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Met deze gedachten troostten zich de tijdgenoten van Ambrosius
voor alle ellende in het Romeinse rijk, zodat zij, met al hun smart
om de nood der tijden, juichen konden tot lof van de Allerhoogste.
Zijn rijk waardeerden zij des te hoger, toen de uiterlijke en tijdelijke
Romeinse macht begon te wankelen. Dat rijk uit te breiden leek hun
een hogere dienst aan de beschaving dan de bevordering der antieke
cultuur, die hun was overgeleverd. Maar al was zulks niet rechtstreeks
hun doel, toch werkten zij daar wel aan voort, niet om haar slaafs te
volgen, maar om haar in zoverre te gebruiken, als zij de vormen kon
leveren voor hun nieuwe gedachten en gevoelens. Deze nieuwe
gedachten en gevoelens echter wortelden in de Christelijke leer,
die het fundament zou worden ener nieuwe cultuur in het westen.
Christelijke inhoud in antieke, zelfstandig gehanteerde vorm zou aan
de nieuwe westerse beschaving haar karakter geven. En juist in
Ambrosius valt het begin dezer ontwikkeling duidelijk waar te nemen.
Vandaar vooral de aantrekkingskracht, die de studie van zijn geschriften op ons uitoefent; wij voelen er die warme drift in, waarmee
leidende geesten plegen te kampen voor nieuwe ideeën.
In deze gevoelens vinden wij ook verklaard, dat Ambrosius
zich verheven voelde boven de in zijn oog nietige resultaten der
heidense wetenschap. Dit blijkt duidelijk uit een plaats in het werk
over de plichten, waar hij begint met Ciceroniaanse gedachten, om
daar dan aanstonds een nogal verachtelijke critiek op te laten volgen : 1 )
„Bij de nasporing der waarheid nu, zo wordt geleerd, moet men als
gepast vasthouden, wat waar is: zie het valse niet voor waar aan,
benevel de waarheid niet, houd uw geest niet bezig met nutteloze of
verwarde en onzekere problemen. Maar is er dan iets zo ongepast als
de verering van blokken hout, gelijk juist die leermeesters in practijk
brengen? Iets zo duister als de astronomische en geometrische
navorsingen, die zij goedkeuren? Als het meten van de diepte der
luchtruimen, het omsluiten van hemel en zee in getallen, het verwaarlozen van het heil om de dwaling aan te hangen?" Met dit al kan
Ambrosius nooit zijn klassieke vorming en zijn bekendheid met de
oude schrijvers, van Cicero vooral, verbergen. Maar veel hart heeft
hij niet voor hen. Misschien moeten wij de dichters uitzonderen.
Vergilius vooral boeit hem, aan diens werk herinneren tal van citaten
en toespelingen. Het is dan ook Vergilius geweest, die in de Middeleeuwen met zijn vormen verband bracht tussen de heidense en de
Christelijke cultuur. 2) * Van de dichters leerde Ambrosius de taal des
harten, en die gebruikte hij het liefst, want hij was niet alleen een man
van hechte overtuiging, maar ook van diep gevoel, en daaraan dankte
hij de krachtige invloed, die hij op zijn eigen tijd en op de volgende
geslachten uitoefende.
1)

1. I c. 26, § 122.

2)

Vgl. T h a m i n 316v.
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Zijn diep gevoel, waarvan wij reeds een staal hebben gegeven
uit de lijkrede op Theodosius, treft ons vooral in een andere lijkrede,
op zijn geliefde broeder Satyrus. Hoezeer zijn fantasie en zijn hart
leefden in de godsdienstige waarheden, bewijst zijn voorliefde voor
allegorisch-mystieke ideeën, waardoor hij zelfs nog invloed uitoefende
op de mystieken der school van St. Victor te Parijs. Vooral echter
getuigen daarvoor zijn hymnen, dat voorbeeldig begin der moderne
richting in de dichtkunst, der specifiek Christelijke lyriek in het
Latijnse westen. 1) Wel bezat het oosten reeds voorbeelden van zulke
liturgische gezangen, Ambrosius echter heeft ze in het westen misschien op het voetspoor van Hilarius bij de godsdienstoefening
ingevoerd. Hiermee volgde de bisschop niet alleen eigen aanleg en
neiging, maar ook apologetische bedoelingen van practische aard.
Daarbij herkennen wij steeds weer de Romein in hem. De Arianen
hadden reeds van het begin af aangetrokken door hun hymnengezang. In de tijd, toen de strijd tegen het Arianisme te Milaan met
de grootste felheid werd gestreden, toen de gemeente vol angst de
nacht doorbracht in de kerk, met Ambrosius, die vervolgd werd
door keizerin Justina, toen klonk voor het eerst de wisselzang der
hymnen en psalmen, die Ambrosius invoerde, en waardoor hij de
westerse liturgie verrijkte met een nieuwe artistieke en poëtische tooi.
Zozeer bleek men zich bewust van Ambrosius' verdienste in dit
opzicht, dat later in het westen liederen, die bij de godsdienstoefening
werden gezongen, kortweg Ambrosiaanse hymnen werden genoemd.
Feitelijk zijn er niet veel meer dan een dozijn, waarvan wij hem de
auteur mogen noemen. Maar dat zijn er genoeg, om er nog steeds zijn
geest en zijn hart in te waarderen. Naar de vorm volgen die hymnen
geheel het voorbeeld der oude heidense poëzie. Nog steeds geldt het
nauwkeurig in acht genomen metrum, de quantiteit der lettergrepen
dus, niet het rhythme, de klemtoon. Ze zijn geschreven in jambische
dimeters, toen de meest gebruikelijke versmaat. Vier verzen vormen
een strophe, iedere hymne telt acht strophen; daardoor waren ze
gemakkelijk te onthouden en konden dus populair worden. Er
werden echter geheel nieuwe gedachten en gevoelens in deze vorm
gegoten. Het Christelijk gevoelsleven begint zich hier vrij te ontplooien. Een van de bekendste dezer hymnen, „Deus Creator
omnium ", is een avondlied, waarin de Almachtige dank wordt
gebracht voor de afgelopen dag, met een bede om bescherming in
de donkere nacht. In een tweede, „Aeterne rerum conditor", vinden
wij een dichterlijk morgengebed, waarin het gelovig gemoed zich bij
het eerste hanengekraai tot God verheft. De derde hymne, „Iam
surget hora tertia ", gedenkt de dood des Verlossers op het uur,
dat de Heer stierf. De vierde, „Veni redemptor gentium", is van
1)

Vgl. E b e r t, Liter. des Mittelalters I, 147, 172vv.

Ambrosius en zijn geestverwanten

43

dogmatische inhoud en viert de menswording van Gods Zoon, de Vader
in wezen gelijk; zij is dus een bestrijding van het Arianisme. Wel
wordt het gevoel besluierd door de sterke tendenz, maar tevens doet
zich hier gelden de moraliserende Romeinse terughouding, die in
het karakter van Ambrosius en zijn gemeente lag. Nog heersten de
Romeinse vormen, maar reeds wrong er een nieuwe geest in, die ze
later geheel verbreken zou, de geest, die zich laafde aan de triomfen
der martelaren en in de vreugde des geloofs ruime vergoeding vond
voor de ondergang der Romeinse heerschappij.
De blijheid en de geestdrift des geloofs zullen zich steeds willen
uiten in poëzie; daarom heeft het Christendom de dichtkunst ook
steeds begunstigd. Aan het einde der vierde eeuw werkten de toestanden daartoe nog krachtig mee. Door de hand van de vrome keizer
Theodosius had de Romeinse staat het heidendom voorgoed vernietigd. De Romeinse Christenen mochten de droom koesteren, dat
de Kerk voortaan in het Romeinse rijk en ver daarbuiten haar taak,
God te verheerlijken, vrij zou kunnen vervullen, zoals het eerste deel
van het Te Deum triomfantelijk sloot. Wel waren er onder de
Romeinen, en vooral in aristocratische en literaire kringen, velen,
die nog neiging toonden tot het antieke heidendom met zijn beschavingstrots, al was het slechts in een wereldsgezindheid, die op het
Christendom medelijdend neerzag. Zij sloegen de antieke cultuur
hoger aan dan de Christelijke gedachten en stemmingen. Maar voor
de allerbesten onder de Christenen kon die gezindheid slechts een
prikkel worden, om Christelijke gedachten en gevoelens dichterlijk
uit te drukken, uit kracht niet van een overheidsbevel, maar van
een moeizaam verworven overtuiging. De oude dichtkunst, door
beroemde meesters voortgebracht, leefde nog voort in de traditie.
Zo zien wij onder de tijdgenoten van Ambrosius twee dichters uitmunten, die de Milanese bisschop aanzienlijk overtreffen, wat
dichterlijk talent en gevoel betreft, die ongeveer uit dezelfde kringen
voortkwamen als hij en die wij hier niet onbesproken mogen laten.
De eerste is Paulinus van Nola. Hij sproot uit een rijke en
voorname Christelijke senatorenfamilie uit Bordeaux, dat toenmaals
ruime gelegenheid bood tot literaire ontwikkeling. Zijn vader was
praefectus praetorio geweest. Zijn leermeester te Bordeaux was
Ausonius, de klassieke vertegenwoordiger der Latijnse rhetoriek, de
dichter der „Mosella" . Bij hem was het Christendom slechts uiterlij kheid : in zijn hart gaf hij aan de heidense gedachtensfeer de
voorkeur. Voor deze leermeester voelde Paulinus een hartelijke
vriendschap, waaraan echter, na veel innerlijke strijd, een einde
kwam, toen de leerling wegen koos, die de leermeester afkeurde.
Door geboorte en opleiding was hij voor een ambtelijke loopbaan
bestemd; hij bracht het in korte tijd tot stadhouder der provincie
Campanië, maar vond in dit ambt niet lang behagen. Na zijn
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huwelijk met Therasia, een deftige Spaanse, wijdde hij zich geheel
aan geestelijke arbeid. De inkomsten van zijn rijke bezittingen bij
Bordeaux stelden hem hiertoe in staat. Maar ook hierin vond hij geen
bevrediging. Zware beproevingen, vooral het onverwacht overlijden
van zijn enig kind, verdiepten zijn innerlijk; hij begon te zoeken naar
een veilig geluk langs de weg, die hem gewezen werd door vrome
vrienden als de apostel van Gallië, de heilige bisschop Martinus van
Tours, en bisschop Delphinus van Bordeaux. Ook met Ambrosius
stond hij in relatie. Toen hem door de bisschop van Bordeaux het lang
uitgestelde doopsel was toegediend, omstreeks 390, verkocht hij een
groot deel van zijn bezittingen ten bate der armen, en vertrok naar
Spanje, waar hij door de bisschop van Barcelona tot priester werd
gewijd. De vrede vond hij echter eerst te Nola in Campanië, waarheen
hem niet zozeer de bezittingen zijner familie lokten, als wel het graf
van de heilige belijder Felix, die hij zich reeds vroeg tot beschermer
had gekozen. Hij woonde er met zijn vrome echtgenote in een armenhuis, dat hij zelf had gesticht, en met vreugde wijdde hij zich in die
vrijwillige armoede slechts aan het gebed en de dichtkunst. Na
de dood van de bisschop van Nola werd hem het herdersambt
opgedrongen, en dat vervulde hij in de moeilijke tijd, dat de Westgoten door Italië trokken, met onverschrokken offervaardigheid. Hij
stierf de 22ste Juni 431.
Nadat Paulinus, reeds voordat hij zich te Nola vestigde, in zijn
dichterlijke brieven aan Ausonius de heidense muzen vaarwel had
gezegd, om zijn hart geheel aan Christus te wijden en zijn geluk te
zoeken in het geloof aan een toekomstig leven, hield zijn dichterlijk
gemoed zich nog slechts met godsdienstige onderwerpen bezig. Hij
verheerlijkt vooral zijn beschermheilige Felix in gedichten, vervaardigd naar aanleiding van diens sterfdag, of liever geboortedag voor
de hemel, de 14de Januari; daarin beschrijft hij uitvoerig de schoonheid en de tooi der basiliek van de heilige, die hij had hersteld en
vergroot. Andere gedichten verheerlijken het Christelijk geloof
tegenover de dwaasheden der heidenen of zijn gelegenheidsgedichten,
aan gelijkgezinde vrienden gewijd. Trouw aan zijn oude vrienden
toont hij ook in de vele prozabrieven, die tot ons zijn gekomen.
Overal spreekt daar een zacht en ernstig gemoed uit, dat zich vooral
verheugt in de schoonheid des geloofs en van het Christelijk kerk gebouw. Gaarne vervaardigde hij metrische opschriften tot sier der
kerken, een blijk van de practische zin der Romeinen; trouwens, ook
het Romeinse nationale bewustzijn spreekt hij duidelijk uit. Hij
voelde zich aangetrokken door de schoonheid der psalmen, en

paraphraseerde ze in verschillende gedichten een nieuwe soort
Christelijke poëzie, die later in de Middeleeuwen veel beoefend werd.
Door de oude schoolse dichtvormen te bezielen met een nieuwe geest,
door zijn gevoeligheid, door zijn welbehagen in alles wat een kerkelijke

Amb r osius e n z ijn geestve rwanten45
geest ademde, in de verering van heiligen en reliquieën, door dit alles
wordt de vrome dichter een der voornaamste vertegenwoordigers van
de nieuwe overgangscultuur, die door de Romeinen aan de volgende
geslachten werd overgeleverd. Paulinus toont ons in zijn brieven en
gedichten en in de omgang met zijn vrienden, hoe algemeen in die
tijd, in hogere kringen van het Romaanse Zuid - Gallië, de ontwikkeling was en de verfijning van omgangsvormen. Na de verwarring
der Volksverhuizing zouden die snel weer te voorschijn komen in die
kringen, waar vreemde elementen nooit veel vat op kregen, om later
het aanzijn te geven aan de ridderlijke vormen van de tijd der kruis-

tochten.
Een andere schrijver, die daarvoor als getuige mag gelden, is een
vriend van Paulinus, de Aquitaniër Sulpicius Severus, die na de dood
zijner gemalin nabij Eauze in Aquitanië als monnik leefde, doch door
zijn geschriften verder werkte voor de ontwikkeling zijner tijdgenoten. Hij schreef in de stijl der grote Romeinse geschiedschrijvers
Sallustius en Tacitus een geschiedkundig leesboek voor ontwikkelde
Christenen en een biografie van de heilige monnik en bisschop
Martinus van Tours, in wie de Gallische Christenen van die tijd hun
ideaal belichaamd zagen en die in de eeuwen der Merovingers de
beschermheilige werd van het Frankische rijk. Dit leven van Martinus
was bedoeld als stichtelijk boek voor ruimer kringen en maakte
spoedig buitengewone opgang. De schrijver sprak er op treffende wijze
zijn vurige verering in uit voor de heilige, die hem had aangemoedigd,
naar Paulinus' voorbeeld de wereld te ontvluchten, maar kon zich
daarbij niet onthouden van lichtgelovigheid en jacht op wonderen.
In de literatuurgeschiedenis echter hebben vooral de dialogen over
Martinus' deugden en wonderen, die een aanhangsel op de levensbeschrijving vormen, de aandach t getrokken; daar immers openbaart
zich voor het eerst het echt Franse talent tot schildering van eigen
ervaringen, dat later in de literatuur der Memoires zo fraaie ontplooiing vond. Hier zien wij dus het begin dier differentiatie, die met
het verval van het Romeinse rijk in zijn verschillende delen optrad,
en de ontwikkeling van een eigen karakter voor iedere natie mogelijk
maakte.
Nog duidelijker, dan bij Sulpicius Severus het Franse karakter
zich vertoont, vinden wij het Spaanse, door de Keltisch-Iberische
grondlaag bepaald, bij de grootste dichter van het westen in die tijd,
Aurelius Prudentius Clemens uit Saragossa. Uiterlijk reeds verraadt
hij de geestdrift voor zijn vaderland in engere zin door zijn verheerlijking der Spaanse martelaren en zijn uitbundige lof voor zijn grote
landgenoot, keizer Theodosius, die hem in de voorste rijen zijner
hovelingen had opgenomen, nadat hij in Spanje verschillende posten
als stadhouder had bekleed. Innerlijk vinden wij in de ontplooiing
van zijn veelzijdig dichterlijk talent de Spanjaard getypeerd in de
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gloed, die iets schijnt mee te dragen van de hitte der woestijn, waaruit
de Iberiërs naar het schiereiland kwamen, dat hun naam kreeg, in
de gloed, die herinnert aan de Afrikaan Tertullianus, wiens invloed
op Prudentius trouwens ook duidelijk te constateren valt. Ook hangt
hiermee samen zijn voorliefde voor dramatische schildering en voor
een realisme, dat ons bijna stuitend aandoet. Die voorliefde komt
vooral tot uiting in de marteltaferelen van het zeer eigenaardige
gedicht „Peristephanon", die we wellicht mogen vergelijken met het
werk van Lo Spagnoletto, de Spaanse schilder Jusepe de Ribera uit
de zeventiende eeuw. Echt Spaans is ook de rhetorische praal, de
verheerlijking van soldateske deugden. Dat alles sluimert echter
onbewust in de ziel van de dichter. Nadat hij lang in de wereld had
geleefd en gewerkt, wilde hij de krachten van zijn geest slechts
gebruiken, om het Christelijk geloof en de leer der wereldverlossing
te verheerlijken en nader te brengen tot de vele heidenen, die onder
de ontwikkelden nog voorkwamen. Daartoe laat hij alle tonen van
zijn rijkbesnaarde lier klinken, lyrisch en episch, dramatisch zangerig,
lerend, polemisch en humoristisch. Menigmaal verbinden zich hier
kunstige vorm en diepte van gevoel tot volkomen harmonie.
Evenals Ambrosius dicht hij gebeden voor de verschillende
tijden van de dag. Deze gebeden zijn echter niet bestemd en geschikt
tot liturgisch gebruik, gelijk die van de Milanese bisschop. Daar zijn
zij al aanstonds te lang voor, en te subjectief ook. De hele poëzie van
Prudentius is minder populair en practisch dan die van Ambrosius;
het is meer kunstpoëzie; maar de overtuiging is even diep en het
gevoel misschien nog warmer en doordringender. Dat zien we vooral
in zijn polemisch gedicht „Tegen Symmachus", waarin hij ook de stof
met Ambrosius gemeen heeft. Laatstgenoemde bestreed de poging
der heidense senaatspartij, om de oude staatsgodsdienst in ere te
herstellen, met brieven, die zijn rhetorische stijlkunst eer aandoen.
Prudentius doet het echter in dichtvorm; naar de inhoud volgt hij
Ambrosius, maar hij neemt een veel hoger vlucht dan deze, door alle
kunstvormen te gebruiken, waardoor gevoel en stemming zich uit
kunnen spreken. Tegenover de groep ontwikkelde heidenen, die hun
oude traditie en beschaving verdedigden, voelt hij zich de heraut
van een diepere en bredere cultuur.
Als voorvechter dier cultuur treedt hij in het strijdperk en
gebruikt hij alle wapenen, die de oude cultuur had opgeleverd, om
deze te vernieuwen in de geest des Christendoms. Honend pareert
hij het geliefde argument, waarmee de tegenstanders zich beriepen
op de hoge leeftijd van het heidendom; in navolging van Minucius
Felix en Tertullianus weerlegt hij de bewering, dat Rome zijn overwinningen te danken had aan de goden, waarbij hij echter op zijn
eigen wijze Rome's roeping tot de heerschappij verheft. Waar schijnlijkk schreef hij deze gedichten te Rome zelf, bij een bezoek aan
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de hoofdstad in een tijd, waarin de Romeinse soldaten onder Stilicho
bij Pollentia hadden gezegevierd over Alarik (402), zodat Rome nog
voor onoverwinnelijk kon worden gehouden. Zijn hart trilt mee bij
de overwinning der Romeinse wapenen, maar hij ziet Rome's
roeping slechts hierin, dat de Romeinse heerschappij een rijk van
eendracht en vrede heeft gesticht, waarin de leer van Christus zich
kan verbreiden. De triomf van het Christendom ligt hem nog nader
aan het hart dan de wereldlijke heerschappij van Rome, en zijn
kunst vindt haar hoogste verheffing, waar hij de heerschappij der
Christelijke leer prijst in haar macht over de geesten. Zeer mooi
schrijft hij daarover in het tweede polemische werk, de Apotheosis,
waarin hij de katholieke leer der Drieëenheid verdedigt tegen de
ketters en met grote kunstvaardigheid de zo onhandelbare stof in
dichterlijke vorm weet te dwingen. Enkele verzen althans willen wij
aanhalen:

.... welk hulsel van schriften vervult niet
Christi lof, zijn wonderen telkens opnieuw openbarend?
Ziet, hoe de schrijfstift der Joden, de klinkende taal der Hellenen
En het welsprekende woord der Ausonische taal het verkonden.
Hoort, hoe Pilatus onwetens beveelt: „Ga, schrijver, en huldig
Hem, die wij kruisigen, huldig hem koning met drievoudig
opschrift,
Grif aan het kruis drievoudig zijn naam, in drieërlei talen!"
Weten moet het de Jood, en Hellas moet het erkennen,
Rome, het goudene, moet zijn godheid gelovig beamen.
Wat in het ethergewelf de galm der bazuinen doet trillen,

Wat uit de diepte der borst de longen adem ontboezemt,
Wat door de snaren der harp en wat door de lier wordt gezongen,
Wat met zijn veelheid van pijpen het orgel harmonisch
verkondigt,
Wat in het antwoord der echo de stemmen der herders doen
klinken,
Christum slechts prijst het en Christo weergalmt het
en Christum belijdt het,
Onbezielde natuur zelfs stemt in met heilige beving.
Naam mij zo zoet, die mijn licht, mijn glorie, mijn hoop zijt....
Krachtige schut en waarborg van vrede na zorgen en smarten,
Strelende smaak, welriekende geur, bevloeiende bronne,
Zuivere minne, heldengestalte, waarachtige vreugde ..... 1
)

De verzen van Prudentius grijpen ons aan als een machtig koor
in een oratorium. Hier spreekt tot ons een dichter, die met heel zijn
1)

Zie B r o c k h a u s, Aurelius Prudentius Clemens (Leipzig 1872) blz. 319.
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hart de cultuurkracht van het Christendom aanvoelt. Hij doorziet
ook, zoals bijna niemand vóór hem, welke taak het Romeinse rijk
te vervullen had bij de vorming der nieuwe westerse beschaving. In
de „Martelaarskrans ", die hij de heilige Laurentius vlecht, en die
weleens het eerste voorbeeld ener moderne volksballade is genoemd,
laat hij de martelaar in een gebed Rome's roeping profetisch verkondigen: „Geef, o Christus, uwe Romeinen, dat de stad Christelijk
worde, waardoor gij gewild hebt, dat de andere steden verenigd
worden in het heiligdom. Van hieruit worden alle ledematen verbonden in één geloof, het onderworpen wereldrijk werd getemd, moge
ook het opperhoofd zo getemd worden.... Reeds hebben wij voor
deze hoop de beste waarborgen. Hier immers heersten de beide
vorsten der apostelen, de apostel der volkeren en hij, die de eerste
leerstoel bekleedt en de hem toevertrouwde hemelpoorten opensluit....
Ik zie de toekomstige vorst, de dienaar Gods, die niet meer gedoogt,
dat Rome het afzichtelijk slijk der heiligdommen dient." 1
Er bestaat bij onze dichter geen twijfel, waar de culturele kracht
van het Christendom zich het eerst moet openbaren: op sociaal en
moreel gebied. Als de hebzuchtige stadsprefect Laurentius beveelt,
de verborgen schatten der Kerk te voorschijn te brengen, laat de
dichter de heilige alle gebrekkigen, blinden, lammen, kreupelen en
melaatsen bijeenroepen en ze in de voorhof der kerk opstellen. Dat
)

waren de gouden vaten en de opeengestapelde talenten!

Met spot en hoon geselt Prudentius de zedelijke tekortkomingen
van zijn tijd, die hij te Rome maar al te goed kon leren kennen.
Gelegenheid daartoe vindt hij in zijn strijdschrift tegen het gnostisch
dualisme, Hamartigenia (Zondenbron) getiteld, waarin hij de oorsprong van het kwaad en zijn plaats in het goddelijk wereldbestuur
behandelt. Hier stelt hij met bijtende spot de Romeinse decadentie
aan de kaak. Hij geselt de overdadige weelde en de zucht naar opschik
der vrouwen en van mannen, die zich schaamden, mannen te zijn maar van de andere kant de dwaze zucht, zich over te geven aan ruwe
circusspelen, aan dieren- en gladiatorengevechten. Ook elders verwijt
hij de Romeinen van zijn tijd de bloeddorstige hartstocht, die zich
verlustigde in het spel der gladiatoren, en hij verzoekt keizer Honorius
formeel, aan die schande een einde te maken: er mocht in de wereld stad niemand vallen, wiens straf het vermaak der anderen was. 2
Deze verzen dichtte hij enkele jaren na de heldhaftige dood van de
oosterse monnik Telemachos of Almachius, die zich de le Januari te
Rome, tijdens de heidense volksfeesten, in het amphitheater tussen
)

de vechtende gladiatoren wierp en riep, dat men een einde moest

maken aan die gruwelen, waarvoor hij wegens verstoring der volks1) Peristephanon II 432vv.
2) 1. II c. Symmach. 1125 cfr. 1. I vs. 379 ss.
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feesten door de prefect Alypius veroordeeld en door de gladiatoren
gedood werd. 1
Tegenover de heidense ondeugden stelde Prudentius de Christelijke deugden, hoog verheerlijkt, in het gedicht Psychomachia
(Zielestrijd), dat de zedelijke beschavingsmacht van het Christendom
wil roemen en door zijn kunstige allegorische stijl op de Middeleeuwen
grote indruk heeft gemaakt en sterke invloed heeft uitgeoefend,
materieel en formeel. Men vond er later behagen in, de allegorische
figuren en strijdtaferelen in miniaturen af te beelden we vinden
die in tal van middeleeuwse handschriften der Psychomachia en
volgde gaarne de Spaanse dichter na, met wie men evenzeer de
strijdlust als het zedelijk idealisme gemeen had. Want in de allegorische figuren der deugden prees Prudentius de nieuwe cultuurkrachten des Christendoms, dat de wapenen zou opnemen tegen de
zedelijke ontaarding der Romeinen. Het eerst wordt de cultus der
oude goden bekampt een figuur met een blinddoek voor de ogen
door het Geloof, dat in boerse kleding, met naakte schouders,
ongekamde haren en blote armen, zonder wapenen optreedt, alleen
vertrouwend op eigen krachten. Dan komt de Kuisheid, een maagd
met schitterende wapenrusting; zij wordt door de ergste furie, de
Wellust van Sodom, aangevallen met een pekfakkel, maar ontwapent
haar vijandin met een steenworp en doodt haar eindelijk met het
zwaard. Als derde treedt het Geduld in het strijdperk, ernstig van
gelaat en drievoudig gepantserd. Rustig ziet het om zich heen dan
komt de Toorn aangestormd, maar al zijn aanvallen stuiten af op het
harde pantser van het Geduld en dan doorsteekt hij zichzelf met een
)

speer. Een nieuw gevecht begint. Op een ongebreideld ros, met een

later in de
leeuwenhuid als zadelkleed, springt de Hovaardij
„Lustgarten" der abdis van Landsberg treffend verbeeld met
fladderende mantel en een hoog opgestapelde hoofdtooi tegen een
groep in, die wordt aangevoerd door de Deemoed, met de Gerechtigheid, de Eerbaarheid, de Soberheid, de Schaamte en de Eenvoud als
volgelingen. De Hovaardij bespot de Deemoed, de schamele, die oude
koningen wil verjagen en van hun macht beroven. Maar de aanvalster
stort in de kuil, door de List gegraven. Nu verschijnt de Dartelheid,
een dronken danseres op een wagen, met vier paarden bespannen; zij
draagt geen wapenen, maar strooit viooltjes en rozebladeren uit,
welker geuren de zinnen begoochelen. De Soberheid treedt haar met
de kruisvaan tegemoet. De paarden schrikken voor het kruis, en de
Dartelheid valt uit de wagen. De Hebzucht wil op het slagveld naar
buit gaan zoeken met haar dochters Zorg, Honger, Vrees, Angst,
1 ) T h e o d o r e t u s, Hist. eccles. V 26. Martyrolog. Hieronym. ed. De RossiDuchesne (Paris 1894) p. (4). K i r s c h, Das Ende der Gladiatorenspiele in Rómische
Quartalschrift Bd. 26 (1912)11, 207w. D e 1 e h a y e, St. Almachius ou Télémaque,
Analecta Bollandiana XXXIII (1914), 421 ss.
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Ontrouw, Omkoping, List, Leugen, Slapeloosheid, Onzuiverheid. In
het eerst weet het leger der deugden niet, hoe het zich houden moet,
want de Hebzucht heeft zich voorgedaan als Spaarzaamheid. Maar de
medelijdende Liefdadigheid, herkent haar vijandin en worgt haar.
De Eendracht leidt het zegevierende leger terug naar het kamp
nog wordt zij moorddadig belaagd door de Tweedracht, bijgenaamd
Ketterij, maar het Geloof redt haar en blij wordt dan de overwinning
gevierd: er wordt Christus een tempel gebouwd, waarin de Wijsheid
heersen zal.
Zo moest zich het individu en de hele mensheid door de Christelijke deugden de vrede bevechten en het rijk Gods. Het Christendom
zou een nieuwe beschaving stichten, maar slechts door een strijd,
waaraan iedere mens moest deelnemen. Met recht dus mogen wij
Prudentius een Kulturkámpfer noemen, een strijder voor de nieuwe
Christelijke cultuur!
Als dichter blijft Prudentius optimist en idealist. Al wist hij,
dat slechts aan strijders een zegepraal ten deel kan vallen, toch zag
hij het Christendom en zijn beschaving in een nabije toekomst een
makkelijker overwinning behalen, dan de geschiedenis nu verhalen
kan. Hij zal gemeend hebben, dat het rijk Gods op aarde veilig
stond, toen Theodosius de heidense offers eenmaal voorgoed had
afgeschaft, en hij zal gehoopt hebben, dat de Christelijke Romeinse
heersers de werktuigen Gods zouden worden tot innerlijke omvor-

ming van het Romeinse volk. Over de grenzen van het Romeinse rijk
heen kwamen zijn gedachten niet; van een bekering der barbaarse
volken, die daarbuiten woonden, speurde zijn profetenoog nog niets.
Want tussen Romeinen en barbaren bestond er een verschil, groter
,,dan tussen tweevoeters en viervoeters, tussen stommen en sprekenden,
tussen Christenen en heidenen ". 1 ) Dacht hij aan barbaren, dan kon hij
het niet anders dan vanzelfsprekend vinden, dat zij onderworpen
zouden raken aan de macht en de tucht der Romeinen. Hij had niet
het flauwste vermoeden, dat het Romeinse rijk met zijn geestesbeschaving, waarvan hij zelf met zijn ontwikkeling en zijn dichtkunst
zo'n fier getuigenis aflegde, juist door die barbaren vernietigd moest
worden, ter verwezenlijking van de plannen der goddelijke Voorzienigheid, en dat zulks in de naaste toekomst zou moeten geschieden.
Een weldadige beschikking heeft hem bespaard, dat zulke uitzichten
hem ontsluierd werden; hij schijnt namelijk gestorven te zijn kort na
de overwinningen van Stilicho over Alarik, waardoor hij de culturele
zending van het Romeinse rijk bevestigd zag.
Eerst toen Rome door Alarik werd ingenomen, gingen velen de
ogen open. Dit feit opende de Romeinen een smartelijk perspectief,
maar het verwijdde in zeer bijzondere mate hun gezichtskring. Dit
1)

Contra Symmachum II 815 s.
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feit ook heeft de grootste denker van die overgangstijd, de leermeester
der opkomende westerse beschaving, gebracht tot het schrijven van
het werk, dat tot in onze dagen, meer dan enig ander zijner geschriften, de geesten heeft geboeid. Wij bedoelen Augustinus en zijn Stad
Gods, waarin het vernuftigste bouwwerk van Christelijke cultuur ethiek voor onze ogen oprijst.
§ 2. Augustinus'

beschavingsethiek

Augustinus behoort nog tot de omgeving van de grote Milanese
bisschop. Diens apostolische waardigheid. en indrukwekkend kansel woord brachten zijn ziel tot inkeer en ommekeer en naar diens
voorbeeld wilde hij de Romeinse wereld, waarin nog zoveel ontwikkelde heidenen prat gingen op hun cultuur, voor de idealen van het
Christelijk geloof trachten te winnen. Door zijn werk en zijn invloed
als schrijver heeft de bisschop van het Afrikaanse Hippo de herder
van de keizerlijke residentie echter ver overtroffen. In het leven en
werken van Ambrosius bespeuren wij meer rechte lijn, een grotere
eenheid, meer aansluiting bij de practijk; in de lotgevallen en de
ontwikkeling van Augustinus echter staan licht en schaduw scherp
tegen elkaar; gelijk reeds zijn levensduur zelf niet alleen de laatste
triomfen van de Romeinse keizersmacht, maar ook het begin der
ineenstorting van het Romeinse wereldrijk omvatte. Tussen de
puinen der oude wereldheerschappij heeft hij zijn ziel, die over al het
tijdelijke ver heenzag, uitgeademd.
Maar nog om een andere reden past Augustinus in de omlijsting,
waarbinnen wij hier enkele der leidende geesten uit het einde der
vierde en het begin der vijfde eeuw hebben gekenmerkt. Naast
Ambrosius, de telg van oud - Romeins bloed en vertegenwoordiger
van de Romeinse rïjkskern, naast de Galliërs Paulinus en Sulpicius
Severus, naast de Spanjaard Prudentius, vertegenwoordigt hij vooral
het eigen karakter der provincie Afrika, dat reeds bij Tertullianus
scherp uitkwam; in de Sturm and Drang zijner jeugd, en in de
geestelijke strijd van zijn herderschap, die nauw verband hield met
sociale en politieke nood. In die strijd verheft hij zich ten laatste tot de
heraut, naar wie in het vervallen West- Romeinse rijk iedereen
luistert, die nog aandacht heeft voor geestelijke problemen; die de
volgende eeuwen alles nalaat, waaraan de Christelijke gedachte zich
voeden kan.
Door zijn eigen geschriften geeft hij ons, beter dan één zijner
tijdgenoten, een kijk op het zieleleven dier intellectuelen van het
einde der vierde eeuw, die aanvankelijk nog slechts uiterlijk door het
Christendom waren geraakt, maar innerlijk nog vol heidense ontwikkeling, vol aards begeren en streven waren; die van links naar rechts
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werden geslingerd, tot een diep verlangen naar waarheid hun een
vaste bodem leert vinden. Augustinus betreedt dan die vaste bodem,
vastberaden, met zeldzame wilskracht en scherpe geest, om hem
nooit meer te verlaten en er duizenden rondom hem en na hem heen
te wijzen als de enige toevlucht bij zielenood en menselijk nadenken.
Augustinus werd de 13e November 354 geboren in het Numidische provinciestadje Thagaste, als zoon van Patricius, een heidense
decurio welk ambt we misschien met het lidmaatschap van een
gemeenteraad kunnen vergelijken en de Christin Monica. En was
hij de paden zijner jeugd blijven bewandelen, de geschiedenis zou
niet licht zijn aandenken hebben bewaard. Dan zou zijn naam
gestorven zijn met de glans der holle Romeinse cultuur, die hij wilde
genieten en waarin hij zich op wou werken. Wat had hij ons dan ook
kunnen geven? Niet veel meer dan een der vele leraren in de welsprekendheid, die te Carthago en te Rome hun brood verdienden,
door onderricht te geven in de woordkunst, volgens de . gekunstelde
trant van die tijd. Wij kunnen begrijpen, dat ook Ambrosius niet veel
persoonlijke belangstelling voelde voor de professor, die door de
heidense prefect der stad Rome, Symmachus, naar Milaan was
gezonden en daar vervolgens de stedelijke leerstoel der welsprekendheid innam. Wel was de dertigjarige Augustinus catechumeen,
mocht hij dus, uiterlijk althans, tot het getal der Christenen worden
gerekend, maar in zijn zeden en in zijn overtuiging was nog geen spoor
te bekennen van een innerlijke beleving der Christelijke waarheden.
Eén persoon slechts vermoedde, dat hij weldra een ander mens zou
worden: zijn vrome moeder Monica, die uit Afrika tot hem was
gekomen. Te Milaan vond zij, eindelijk, rondom haar geliefde zoon
de sfeer, die haar vurig gebed in vervulling kon doen gaan.
Augustinus kon zich op de duur niet onttrekken aan de doordringende kracht der predikaties van de eerbiedwaardige Milanese
bisschop, al woonde hij ze aanvankelijk misschien alleen uit nieuwsgierigheid bij. Hij vernam er verklaringen in van het Oude Testament,
waardoor menig vooroordeel verviel, dat hij aan de Manichaeërs had
ontleend. Hun leer had hem, gelijk zovele intellectuelen van zijn tijd,
aanvankelijk geboeid, maar hij kon er zich al niet meer mee verenigen,
vooral niet met de stelling, die een duistere boze materie tegenover
het goddelijk rijk des lichts plaatste, en waarin hij zo'n groot gemak
voor eigen zedelijke verantwoording had gevonden. Hij was scepticus
geworden. Maar op dat punt kon hij niet blijven staan. Reeds op
negentienjarige leeftijd had hij uit de lezing van Cicero's Hortensius
een innige drang naar de waarheid geput, en daardoor voelde hij

zich nu gedreven, langs wijsgerige wegen een positieve oplossing
van het raadsel des levens te zoeken. Hij vond verheffing aan de
gedachten der neoplatonici, of liever aan Platonische stellingen,
waarmee hij kennis had gemaakt door vertalingen van de rhetor
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Victorinus. Zij wezen hem op het begrip van God als het volkomen
en absoluut goede Zijn. Dit gaf hem de oplossing van de vraag naar
de oorsprong van kwaad en goed. Het kwaad kon dan geen eigen wezen
bezitten. Het morele kwaad kon slechts voortkomen uit de ontspoorde wil van het schepsel. Hij kwam verder door zijn gezond
zelfbewustzijn. De drang naar waarheid, die hij in zijn binnenste zo
krachtig voelde, dwong hem tot de erkenning ener eeuwige Waarheid
als bron der kennis; daarom achtte hij een speciaal bewijs voor het
Godsbestaan overbodig. De scholastiek, op Aristoteles stoelend, heeft
hem later daarin tegengesproken; maar desondanks heeft Augustinus,
door zijn diepzinnige uiteenzettingen over God, schepping en ziel,
de Christelijke philosophie der latere wereld een sterke prikkel
geschonken. Voor zijn eigen innerlijke ontwikkeling had die energieke
erkenning der eeuwige waarheid dit gevolg, dat hij verstandelijk reeds
bereid was, de Christelijke leer in zich op te nemen en zich toe te
vertrouwen aan het gezag der goddelijke openbaring in de Heilige
Schrift, vóór hij er moreel rijp voor was.
Want aan die kant bleven er nog grote moeilijkheden te overwinnen, eer Augustinus van heler harte de weg betrad, die het
verstand hem wees. Hij streefde er nog naar, vooruit te komen in het
openbare leven. Een hindernis een Afrikaanse, die hem, buiten
wettige echt, een zoon had geschonken hief hij op, door zich van
haar te scheiden. Maar met zijn morele ongebondenheid was het
daardoor nog niet uit. Die dreigde zelfs nog te verergeren: hij en zijn
vrienden dachten in ernst over Epicurus' leer, dat de lust het hoogste
was voor de mens. Maar zijn geestelijke ontwikkeling was reeds te
ver voortgeschreden, om zich te laten remmen. Als er nu toch eens
een leven na de dood bestond, waar wij, volgens de leer der Christenen, voor vechten moeten? Hij greep naar de brieven van Paulus en
zag in, dat hij van de Christelijke godsdienst nog slechts werd afgeschrikt door de eisen, die er door gesteld werden aan zijn zedelijk
leven. Toen hij te horen kwam van de strenge ascese van Egyptische
monniken, en van keizerlijke ambtenaren, die te Trier de wereld
hadden verlaten, greep hem dit zozeer aan, dat hij in zijn tuin in
tranen uitbarstte. Hij las in Paulus' brieven : „Niet in smulpartijen en
drinkgelagen, niet in slaapvertrekken en ontucht, niet in twist en nijd;
doch trekt aan de Heer Jezus Christus" en hij hoorde in die woorden een goddelijke vermaning, waaraan hij nu, een geheel ander mens
geworden, willig gevolg gaf. Nu was hij met hart en ziel bereid, zich
geheel over te geven aan Christus alleen, en uitsluitend voor boven natuurlijke doeleinden te leven. In de landelijke stilte van Cassiciacum,
waar een vriend hem zijn villa had geleend, trad hij in zichzelf en
bereidde hij zich tevens voor op het heilig doopsel, dat hij de 24e
April 387 uit Ambrosius' handen ontving, tegelijk met zijn zeer
begaafde zoon Adeodatus en zijn trouwe vriend Alypius.

54Eerst e boek
„Wij ontvingen de doop, en van toen af bestond er geen bange
zorg om het vroegere leven meer. Ik kon mij in die dagen ook niet
verzadigen aan de wonderbare zoetheid, die ik gewaarwerd, als ik
de diepte beschouwde van uw raadsbesluit tot heil van het menselijk
geslacht. Hoe heb ik geweend bij uw hymnen en gezangen, krachtig
ontroerd door de welluidende klanken uwer Kerk! Die klanken
drongen in mijn oor en lieten de waarheid in mijn hart druppelen,
vrome gevoelens ziedden er in op, mijn tranen vloeiden, en ik voelde
mij er wel bij." 1 )
Zo levendig beschreef Augustinus, dertien jaar later nog, de
diepe indrukken van zijn doopdag in zijn boeken der Belijdenissen,
waarin hij eigen afdwalingen even oprecht aantekende, als hij uitkwam
voor de barmhartigheid Gods en het werk van Gods genade in zijn
binnenste. „Ik dwaalde rond in mijn trots en werd door iedere wind
voortgedreven, maar in diepste verborgenheid heeft uw hand mij
gestuurd." Dit is de grondgedachte van dat meest gelezen geschrift
van de heilige. Al zijn er, wat de vorm betreft, stoicijnse en neoplatonische voorbeelden van aan te wijzen, 2) als zuivere uiting van
innerlijke processen der ziel heeft 'het zijns gelijke niet. Op ongeevenaarde wijze wordt getoond, hoe het Augustinus gelukte, zijn
zielestrijd te besluiten met de reinste harmonie, hoe zijn rusteloos
hart in het Christelijk geloof het volle geluk vond, waarnaar het
dorstte. Hier wordt zichtbaar en tastbaar, hoeveel nobele gedachten
en zielskrachten er nog huisden in die stervende Romeinse wereld,
waarvan we vaak slechts de ontaarding in 't oog vatten. Al laat
Augustinus, in de diepte van zijn nederigheid, nooit af, alles toe te
schrijven aan de goddelijke genade, we kunnen toch niet voorbijzien,
dat de genade in zijn binnenste een bodem vond, voor haar werking
ontvankelijk. Met verbazing ziet men uit dat hart, eens door zinnelijke
hartstochten doorwoeld en door de driften van zijn tijd gezweept,
zulke tedere aandoeningen wellen als er tot uiting kwamen bij zijn
laatste gesprek met zijn moeder te Ostia voor haar overlijden. Het feit
alleen al, dat hij zo spreken kon, dat hij zo ontvankelijk bleef voor de
invloed van zijn tengere, vrome moeder, getuigt van een niet te
verlammen innerlijke veerkracht. Uit het beeld van Augustinus'
innerlijk leven kunnen wij tevens zien, met hoe grote moeilijkheden
het Christendom toen nog strijden moest, om in de harten der ontwikkelde wereldlingen het scepticisme der academici evenals het
oosters mysticisme, dat de Manichaeërs vertegenwoordigden, te
overwinnen en om via de trotse theosophie der neoplatonici tot
1) Augustins Confessiones ed. Knoll (Lips. 1898)1. IX. c. 7, Duitse vertaling van
Hertling (Freiburg i. B. 1905) 385.
2) K u r f e s s, Heidnisches Milieu in Augustins Bekenntnissen. Histor.-polit.
Blátter Bd. 160 (1917) 573v., 657w.
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innerlijke klaarheid te geraken. 1 ) In Augustinus spreekt tot ons een
bekeerde intellectueel, door alle dwalingen der wereld heen tot de
zuiverste zielevrede gekomen; zijn boek der Belijdenissen maakt
nog op onze tijd een diepe indruk, wijl het zo'n sterk persoonlijke
uiting is, die zich boven alle schema geniaal verheft.
In het jaar 388 was Augustinus, een heel ander mens dan toen
hij vertrok, in zijn geboortestad Thagaste teruggekeerd. Hij verkocht
het bescheiden erfdeel van zijn vader en wilde in het vaderlijk huis
met bevriende geestverwanten een gemeenschappelijk leven leiden,
half de broederschap van Christelijke wijsgeren, die hij zich droomde,
half een klooster. In die apostolische gemeenschap bestond geen eigen
bezit. De tijd werd besteed aan gebed en geestelijke oefeningen, maar
ook aan letterkundige arbeid. Zo trachtte hij op eigen wijze het
ascetisch ideaal te verwezenlijken, dat hij was gaan koesteren, sinds
hij vernomen had van het leven der Christenkluizenaars in het oosten.
Maar niet lang bleef het hem vergund, zich geheel vrij te houden van
wereldlijke beslommeringen. Tijdens een bezoek aan Hippo werd hij
op dringend verlangen der gelovigen tot priester gewijd, en in 395
ook tot coadjutor van de grijze bisschop Valerius, die kort daarna
stierf en hem de hoede zijner kudde overliet. Hiermee kreeg hij, als
rechter, als beheerder van het kerkelijk bezit, een grote last van
wereldse zaken op zijn schouders geladen. Wel zette hij het communiteitsleven met zijn clerici voort, zonder persoonlijk bezit, maar
tegelijk moest hij midden in het werelds bedrijf staan. Daartoe
dwongen hem bovendien ook de strubbelingen met Manichaeërs en
Donatisten, want die waren niet puur van confessionele aard, maar
droegen ook een politiek en sociaal karakter en ontaardden menigmaal

in wilde hartstochtelijkheid. Wij herkennen er Augustinus' grootheid
aan, dat hij in die grote verscheidenheid van plichten tegenover zijn
klein diocees en in de godsdienstige twisten niet onderging, maar
steeds uit hoger gezichtspunt de principiële innerlijke verschillen
scherp bleef onderscheiden en met ongeëvenaarde literaire ijver voor
de waarheid der katholieke leer opkwam.
Toen hij in 427, drie jaar voor zijn dood, in de Retractiones heel
zijn vroegere letterkundige arbeid naging, kwam hij tot een aantal
van 93 werken in 232 boeken. Niet meegeteld had hij de brieven en
achteraf neergeschreven preken, waarmee hij ver buiten de Afrikaanse
provincie een invloed had uitgeoefend als van een journalist en een
missionaris van onze tijd. Door zijn geschriften is hij een belangrijke
figuur in de wereldhistorie geworden. Daarin heeft hij de leer der
Kerk niet alleen voor zijn tijdgenoten verdedigd, hij heeft haar verder
ontwikkeld voor het nageslacht in het westen en ver daarbuiten: nog
steeds vormen zij voor de Christelijke levensbeschouwing en de
1)

Gedanke von E b e r t I 2 , 222.
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katholieke theologie een rijke bron. Steeds werd hij onder katholieke
theologen als een kerkvader vereerd, vooral wegens zijn gedachten
over God en Gods verhouding tot de wereld, over Drieëenheid,
Voorzienigheid, vrijheid en genade, die als richtlijnen golden voor
volgende tijden. Op de grondslag zijner leer hebben scholastiek en
mystiek in de Middeleeuwen verder gebouwd. Zijn gezag was zo
groot, dat men later een ordesregel samenstelde uit een brief, eens
aan kloosterzusters geschreven, toen er verschil van mening tussen
haar was gerezen; die regel werd de kloosterlijke grondwet der
reguliere kanunniken in de Middeleeuwen, der Augustij nerf, die er
hun naam aan ontleenden, en van menige andere orde.
Het streven naar een harmonische wereldbeschouwing, dat hem
in zijn jeugd bezielde bij de lezing van Cicero's Hortensius, dat hem
dwong tot steeds dieper critiek op de leer der Manichaeërs, waarvan
hij toen een aanhanger was, en dat hem later aantrok tot Ambrosius,
kwam nu hierin tot uiting, dat hij de Christelijke geloofsleer, reeds
met heel zijn ziel aanvaard, met zijn verstand trachtte te doorvroeden.
Zo ontstonden er geschriften, die hij in de Latijnse taal opstelde, en
daardoor vooral legde hij voor het westen de grond der theologische
wetenschap, en prikkelde hij er de geesten tot beschouwing der grote
vragen, die steeds vooraan zullen staan onder de problemen ener
Christelijke wijsbegeerte. Daarbij hebben dan uiteraard zijn innerlijke
ervaringen nog een speciale richting gegeven. Zijn omzwervingen,

zijn diep invoelen van de Christelijke leer heeft hij, gelijk iedere
bladzijde der Belijdenissen bewijst, steeds als een werk der goddelijke
genade beschouwd. Dit gaf hem een bijzondere aanleiding, te weer
te treden tegen de leer van de Brit Pelagius, waardoor de leer der
erfzonde en der onmisbaarheid van Gods genade in twijfel werd
getrokken. Hij echter had door zijn innerlijke religieuze ervaring
geleerd, God intuitief te beseffen, met het oog der ziel te schouwen,
en hem vooral hebben de mystieken der Middeleeuwen daarin
gevolgd.
Nog ruimer kringen dan die der theologen en philosofen heeft
Augustinus geboeid met een werk, dat onze bijzondere aandacht
verdient, en het meest bekende is van al zijn geschriften: de tweeentwintig boeken over de stad Gods, waaraan hij gewerkt heeft van
413 tot 426. Tot deze arbeid werd hij geprikkeld door het verwijt,
reeds zo vaak door de heidenen geopperd en door de Christenen
afgewezen: dat het Romeinse rijk verzwakt was door het prijsgeven
der heidense tradities, waarin men de grondvesten van het rijk zag.
Dit verwijt was heftiger geworden dan ooit, toen Rome voor 't eerst

door de barbaren (door Alarik, 24 Augustus 410) was ingenomen.
Die gebeurtenis had niemand kunnen voorzien, immers, nog slechts
enkele jaren te voren had de West- Romeinse keizer Honorius, de
zoon van de grote Theodosius, met een schitterende triomftocht
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binnen Rome de overwinning van Stilicho over Alarik gevierd. Geen
Romein vermoedde, welke treurige tijden er weldra volgen zouden
na dat overwinningsfeest van de le Januari 404. Maar toen de
jaloerse keizer, in 408, zijn beste veldheer Stilicho had laten ombrengen, viel het noodlot niet meer af te wenden. Men besefte nog niet
eens, hoe zwaar de slag was de Rij ngrenzen immers, die in het
jaar 406 door de opdringende Germaanse stammen geforceerd waren,
zouden hun inperkend gezag nooit herkrijgen; Gallië en Spanje
waren voorgoed prijsgegeven aan de barbaren. En vandaar zou het
boze lot weldra overslaan naar de Afrikaanse provincies. Maar van
die kant zag men in Afrika nog geen gevaar. Men was er bang voor
Alarik, die van Rome uit naar Zuid-Italië was getrokken en waar
zou oversteken naar Afrika, de rijke korenschuur van Rome.-schijnlk
Al werd die opzet gefnuikt door Alarik's plotselinge dood, de schrik,
die er in Afrika was ingeslagen, werkte door. Men kon de gedachte
nu niet meer opzij zetten, dat de grondvesten van het Romeinse rijk
waren geschokt, en de val des rijks werd als een ontzettende mogelij kheid onder 't oog gezien. Velen der Christenen, die sinds de heerschappij der Christelijke keizers geloofden aan een onverbrekelijk
verband tussen het rijk Gods en het Romeinse rijk, wankelden in hun
geloof aan de goddelijke Voorzienigheid. De heidenen echter en
die waren er nog veel in de ontwikkelde, aristocratische kringen sloegen aan 't morren en weten de rampen aan de vervolging van
het heidendom door de Christenkeizers. Toen greep Augustinus
naar de pen, om uit zijn diep geloof de bange gemoederen der
Christenen antwoord te geven op hun martelende vragen, en om
de verwijten der heidenen te weerleggen. Hij was daartoe aangespoord
door zijn vriend, de voortreffelijke Marcellinus, keizerlijk tribuun
en notaris te Carthago, die aldaar de verwarring der geesten en de
benauwenis der gemoederen nog sterker kon aanvoelen dan Augustinus te Hippo. Aan zijn „zeer dierbare zoon Marcellinus" heeft
Augustinus zijn werk opgedragen. Een systematische vorm bezit
dat werk niet. Het feit alleen reeds, dat de boeken afzonderlijk werden
uitgegeven, vormde een bezwaar voor de eenheid van compositie.
Augustinus heeft er veertien jaar aan gewerkt, met menige onderbreking wegens omstandigheden van buiten. Vaak kwam hij er toe,
van de hoofdgedachte af te dwalen, om speciale kwesties uitvoerig
te behandelen. Niet ten onrechte dus beschouwt men het werk meer
als een rijk arsenaal van apologetische betogen, waarmee de schrijver
antwoord geeft op alle tegenwerpingen, die in zijn tijd rezen, waarmee
hij zijn tegenstanders wil afslaan en de Christenen sterken in hun
geloof. Maar ondanks die uiterlijke gebreken van bouw valt er in het
geheel één leidende gedachte van geniaal formaat op te merken, die
nog heden de edelste geesten aantrekt en prikkelt en problemen
omvat, waarvoor de belangstelling nooit verloren kan gaan; terwijl

58

Eerste boek

het overigens een groots monument vormt van de denkwijs dier tijden,
waarin de antieke wereld stierf en alleen de Christelijke gedachten
haar jonge kracht behielden.
Augustinus betitelt het werk „Over de Stad Gods" en hecht
daarbij aan die uitdrukking een betekenis, waarvan wij de brede
strekking eerst in nieuwere tijd juist overzagen, maar die in zijn
eigen tijd toch niet nieuw was. De Donatist Tyconius had, kort te
voren, reeds hetzelfde beeld gebruikt en de stad Gods tegenover de
stad des duivels geplaatst. De stad of de staat Gods is bij Augustinus
de gemeenschap van alle vrome, gelovige Christenen in alle landen
en werelddelen, van de levenden niet alleen, maar ook van de afgestorvenen; een gemeenschap dus, die over de aarde heenreikt in de
eeuwigheid en daar ook diegenen omvat, die na een vroom leven
God in de hemel dienen met de engelen, in verwachting van de
verrijzenis des vleses; dus, mogen wij zeggen, het rijk Gods, waarvan
wij nederig bidden, dat het tot ons kome.
Beknopt bespreekt Augustinus zelf, in zijn Retractiones, de
gedachtengang, waarop hij vaak terugkomt, om weer te wijzen op de
menigmaal verholen of verloren leidraad. Wij kunnen in de tweeën twintig boeken twee hoofddelen onderscheiden. Het eerste omvat de
eerste tien boeken, waarin de toon hoofdzakelijk polemisch blijft. De
boeken 1-5 bestrijden de mening, dat er geen aards geluk kon bestaan
zonder de cultus der vele goden, die de Romeinen aanbaden, en dat
de genoemde rampen een gevolg waren van het verbod tot uitoefening
van de heidense godsdienst. De boeken 6-10 spreken diegenen tegen,
die wel erkenden, dat de stervelingen altijd blootstonden en altijd
bloot zullen staan aan zulke rampen, waarvan de grootte slechts
varieert naar plaatsen en personen en tijden, maar toch volhielden,
dat de dienst van vele goden, en vooral de offerdienst, waarde had
voor het leven na de dood. Het tweede hoofddeel draagt een meer
positief karakter. De boeken 11-14 behandelen de oorsprong der
beide staten, van de staat Gods en de staat der wereld, die er
ontkennend tegenover staat; de volgende vier bespreken de verdere
ontwikkeling dier beide staten; de laatste vier eindelijk het einde,
dat elk dier beide staten toekomt. Het werk had eigenlijk moeten
heten: „Over de twee staten ", maar het werd alleen naar de staat
Gods vernoemd, wijl die de voorrang, wijl die alleen het bestaan
verdiende.
De wereldstaat of aardse staat is de gemeenschap van hen, wier
oog niet op God is gericht. Hij is gesticht door de hoogmoed der
gevallen engelen en heeft zich door de erfzonde over de aarde voortgeplant. Hij wordt gekenmerkt door trots en aardsgezindheid. Zijn
einde is de eeuwige hellesmart, het einde van de staat Gods echter
is de zalige aanschouwing Gods. Het rijk Gods mag niet maar
eenvoudig gelijkgesteld worden met de Kerk, want het bestond reeds
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vóór haar, en ook de Kerk telt aardsgezinden onder haar leden; maar
evenmin is de wereldstaat hetzelfde als hetgeen wij de staat plegen
te noemen, want de staat vormt onder de mensen een natuurlijke
orde en is derhalve in zich geen kwaad. Wel echter is de in feite
bestaande staat vaak slecht geworden door de zonde, en slaat de
heersersmacht, die in de zin ener nauwgezette verzorging rechtsgrond
bezit, menigmaal over in dwingelandij, de rechtvaardigheid in
onrechtvaardigheid, de vrijheid in gebondenheid.
Zo is ook de Romeinse staat, in zoverre hij niet beantwoordde
aan het hoogste doel ener Christelijke cultuur, een afbeeldsel geworden van de staat der goddelozen, alleen reeds door zijn samenhang
met de dienst der heidense goden, door de vergoding van natuurkrachten of cultuurgoederen en door de onzedelijkheid. Toch
miskent Augustinus nog geenszins de oud - Romeinse deugden, die
God beloonde met macht en glorie, gelijk hij van de andere kant de
fouten der Christelijke keizers niet over 't hoofd ziet. Zo verdorven
acht hij de Romeinse staat nog niet, dat hij zijn spoedige ondergang
als onvermijdelijk beschouwt. Wel houdt hij zijn eigen tijd voor het
laatste der traditionele zes wereldtijdperken, die hij vergelijkt met de
tijdperken des levens, voor de grijsheid der wereld dus, 1 ) en wel
deelt hij de gangbare mening, dat het einde van het Romeinse rijk
tevens het einde der wereld zou zijn, 2 ) maar aan een berekening
betreffende het einde der wereld waagt hij zich niet, 3 ) en hij protesteert tegen de opvatting, dat er voor het Romeinse rijk geen hoop
meer zou bestaan. „Met dat al is het Romeinse rijk, welbeschouwd,
slechts ernstig geschokt, niet aan anderen vervallen; hetzelfde is ook
in tijden vóór het Christendom gebeurd, en steeds heeft het zich
van die schokken weten te herstellen; daarom mag men ook nu niet
wanhopen. Wie kan weten, wat God hierin besloten heeft?" 4 ) Deze
passage bewijst, dat bij hem niet de vraag naar Rome's ondergang
op de voorgrond staat, maar de verdediging der Christenen tegen de
verwijten van hun heidense tijdgenoten, opdat de Christenen hun
standvastigheid niet zouden verliezen. Dezelfde gedachte wordt
treffend uitgesproken in de predikatie over de ergernissen der wereld,
waarin wij niet alleen de geloofsprediker horen, die twijfels bij de
gelovigen in hun heidense omgeving voorkomen wil, maar ook de
zedenprediker, wiens voornaamste bedoeling is, de Christenen beter
te maken. „De wereld wordt beproefd," zo begint Augustinus daar
over de ergernissen te spreken, „de wijnpers wordt getreden. Welaan,
1) De civ. XX, 7: sexto annorum miliario, tamquam sexto die, cuius nunc spatia
posteriora volvuntur.
2) De civ. XX, 19, 23.
3) De civ. XVIII, 53.
4) De civ. IV c. 7. Duitse vertaling van Schroder in Bibliothek der Kirchenväter,
August. I (1911) blz. 196.
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Christenen, hemels zaaikoren, gij, vreemdelingen op de aarde, die het
rijk des hemels zoekt, die verenigd wenst te worden met de heilige
engelen, begrijpt, dat gij gekomen zijt, om heen te gaan. Laat u niet
in verwarring brengen door hen, die de wereld liefhebben, die op de
aarde willen blijven en ronddolen móéten, of zij willen of niet; laat
u door hen niet beguichelen en niet verleiden. Die benardheden zijn
geen ergernissen. Zijt rechtvaardig, en het zullen oefeningen zijn....
Geef de mens antwoord, die u zegt: Zie, in de tijd der Christenen zijn
er zulke rampen, wordt de wereld beproefd; geef dit antwoord: Dat
heeft Christus mij voorzegd, vóór het kwam.... Verbaast gij u, dat
de wereld kwijnt? Verbaas u liever, dat zij oud is geworden. De
mens ontstaat, wprdt geboren, groeit, wordt oud. In de ouderdom
heeft hij vele klachten. Hij wordt gekweld door hoest, verslijming,
traanogen, angsten, moeheid. Zo is dus de mens, als hij oud is
geworden, vol klachten; en de wereld, die oud is geworden, is vol
rampen. Heeft God u zo weinig geschonken, toen hij u in het ouderdomstijdperk der wereld Christus heeft gezonden, opdat Hij u sterke
dan, als alles kwijnt....? Houd u niet aan de grijze wereld, maar
wil jong worden in Christus, die u zegt: De wereld vergaat, zij wordt
oud, zij verzwakt, zij ademt moeilijk als een grijsaard ; maar vreest
gij niet, uw jeugd zal vernieuwd worden als die des adelaars. Zie,
zo zegt men, in de Christelijke tijden gaat de wereld onder. Maar
misschien gaat Rome níét onder. Misschien is Rome slechts gegeseld,
niet dodelijk geslagen; misschien is Rome slechts getuchtigd, niet
vernietigd. Misschien gaat Rome niet onder, als de Romeinen niet
onder willen gaan. Maar ondergaan zullen zij niet, als zij God loven,
zij zullen echter ondergaan, als zij Hem smaden.... Hemel en aarde
zullen vergaan. Wat is er dan wonders aan, als er eens een staat
vergaat? En misschien is het nu nog niet ten einde met de staat, maar
ééns zal de staat toch een einde nemen." Hij sluit deze preek, waarin
de hoofdgedachte der Civitas Dei frappant tot uiting komt, met de
woorden: „Wat Christus beveelt, moeten de Christenen doen, en
mogen dan alleen de heidenen smaden over hun euvels." 1
Dezelfde stemmingen bekampt Augustinus van een andere
kant in een preek over de tekst: Wilt u geen schatten op aarde
verzamelen. „Men staat niet op, men komt niet buiten, of met één
stem zeggen alien: wee ons, de wereld gaat te gronde! Als zij te
gronde gaat, waarom trekt gij dan niet verder? Als de bouwmeester
u zei, dat uw huis ging instorten, zoudt gij dan niet liever verder
trekken dan te morren? De bouwmeester der wereld zegt u, dat de
wereld te gronde zal gaan, en gij gelooft het niet? Hoort het woord
van hem, die het voorspeld heeft, hoort de raad van hem, die vermaant! De stem van de voorzegger luidt: hemel en aarde zullen
)

1)

Sermo 81, 7-9.
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vergaan. De stem van de vermaner roept: wilt u geen schatten op
aarde verzamelen." 1 )
Maar Augustinus pleit niet voor een werkeloos pessimisme. Om
dit aan te tonen wijzen we nog op een derde, een kloeke en pittige
aansporing uit een preek over het gebed : 2) Bidt, broeders, zoveel
gij kunt. De rampen groeien, en God wilde, dat de rampen groeiden.
Mocht toch het aantal der bozen zich niet zo uitbreiden en de
rampen niet zo groeien, slechte tijden, zware tijden, zo zeggen de
mensen. Laten wij goed leven, dan zijn de tijden goed. - Maar wat
doen wij? Kunnen wij de menigte der mensen niet bekeren tot het
goede leven? Mogen dan de weinigen, die horen, goed leven, en
mogen de weinigen, die goed leven, de velen verdragen, die slecht
leven.... De rampen groeien in de wereld, opdat de wereld niet
worde bemind. Groot waren de mannen en heilig de gelovigen, die
de schitterende wereld hebben veracht; maar wij, wij kunnen niet
eens het morsige verachten. Slecht is de wereld, ja, zij is slecht, en
toch wordt zij geliefd, alsof zij goed ware. Wat wil het echter zeggen,
dat de wereld slecht is? Slecht is niet de hemel, noch de aarde, noch
het water, en dat, wat daar in is: vissen, gevogelte, bomen. Dat alles
is goed, maar slechte mensen maken de wereld slecht.. .. Bekijven
wij de huisvader niet, want hij is goed. Hij draagt ons, niet wij hem.
Hij weet, hoe hij besturen moet, wat hij gemaakt heeft: doe, wat hij
bevolen heeft, en hoop, wat hij beloofd heeft."
Dit was de mentaliteit, waarmee de Kerk haar beste zonen in
het Romeinse rijk in staat stelde, de zending te vervullen, die hun
bij de val van het Romeinse rijk toeviel, het cultuurprogram, waaraan
„

wij het danken, dat het beste uit de antieke cultuur behouden bleef.

Daarvoor heeft Augustinus gewerkt als geen ander, zonder te vermoeden, dat er na het Romeinse rijk nog iets anders zou kunnen
volgen. Maar aan hem en zijn vermaningen hebben wij te danken,
dat de Christelijke Romeinen dat soliede fundament legden, waarop
de Christelijke westerse cultuur kon worden opgebouwd. Waarheen
hij wees, daar gingen de vele herders der Kerk, die even onverschrokken als hij standhielden in de stormen der Volksverhuizing en de
kostbare tradities der eerste Christelijke eeuwen bewaarden, tot zij
als kiemen ener nieuwe beschaving weer konden ontluiken.
Er was inderdaad grote zielskracht en een diepgewortelde
Christelijke overtuiging voor nodig, om in die tijden niet ten prooi
te vallen aan verlammende wereldverachting en een werkeloos
quiëtisme. Augustinus werd daartegen gevrijwaard door die vurige
blik naar omhoog, waarmee hij zijn tijdgenoten bezielde en vele
latere geslachten troostend ophief en nog steeds opheft. De verwijzing
naar het hiernamaals, het verband tussen dit en het toekomstige
1)

Sermo 60, 6.

2)

Sermo 80, 8.
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leven immers zijn oude Christelijke waarheden, maar niemand heeft
ze zo indrukwekkend, in zo treffende taal, de hele wereld voorgehouden als de bisschop van Hippo in de tijd van ondergang van het
Romeinse rijk. Hierin schuilt de grootheid van de Christelijke
geschiedbeschouwing, die wij in zijn werk over de stad Gods aan treffen. Want is het de taak van de philosophie der geschiedenis, de
factoren te behandelen, die de gang der historie beheersen, dan
komen daarin de vragen naar het doel der mensheid op de eerste
plaats. Nooit zijn die vragen zo prangend als dan, wanneer alle aardse
doeleinden vernevelen en al, wat waarde heeft voor werelds streven,
ineen dreigt te storten. Toen zulke stemmingen de harten zijner
tijdgenoten beklemden, vond Augustinus diep aangrijpende antwoorden in de rijke ervaringen van zijn innerlijk leven en in zijn grote
kennis, die alle wijsheid der oude philosofen omvatte.
Daarbij vergeleken moeten de andere gedachten, die men
aanmerkt als historisch - wijsgerige ideeën, ver achterstaan, al schijnt
hun nawerking op 't eerste gezicht nog duidelijker, omdat zij door
groter plastiek van formulering tastbaarder waren. Wij bedoelen zijn
indeling der wereldgeschiedenis in zes perioden of leeftijden. 1 ) Die
gedachten munten niet uit door oorspronkelijkheid of grote diepte.
Immers, reeds voor hem komen ze in de patristische literatuur vaak
voor, en zij steunen op een allegorische uitleg van de zes scheppingsdagen, gelijk die bij het catechetisch onderricht waarschijnlijk reeds
lang gebruikelijk was. De eerste vijf perioden worden ontleend aan
een indeling van het Oude Testament. De zesde laat men als laatste
beginnen met de Menswording Christi. Zij treedt hier minder op de
voorgrond dan bij Dionysius Exiguus, die honderd jaar later schreef;
deze immers telde de jaren van Christus af en koos dus tot middelpunt der wereldgeschiedenis, wat bij de indeling naar wereldleeftij den
slechts het begin van het einde was. Dat Augustinus zich hier geheel
houdt aan de traditionele indelingen blijkt nog duidelijker, als wij
opmerken, dat hij met de allegorie der zes scheppingsdagen ook nog
de verklaring der perioden naar mensenleeftijden verbond, zodat het
laatste tijdvak voor hem de ouderdom der mensheid was. Deze
zienswijze grijpt terug tot ver in de oudheid en hangt samen met de
symbolische waardering van het getal zeven. 2 ) Want ook Augustinus
spreekt nog van een zevende dag, waarop de Verlosser zal wederkeren
als Rechter en de eeuwige rust begint.
Maar al stond die indeling op losse schroeven, zij steunde toch
op de grote gedachten der eenheid van het menselijk geslacht en der
opvoeding van het menselijk geslacht door God, en op die gedachten
1) Voornaamste plaatsen: De Genesi contra Manichaeos I, 35-45; De civ., slot.
2) B o 11, Die Lebensalter in Neue Jahrbücher fur das klass. Altertum XVI
(1913), 89vv.
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alleen kunnen wijsgerige beschouwingen der geschiedenis worden
gebouwd. Die gedachten moesten leiden tot een genetische historie beschouwing, die wij nu van zo groot belang achten, met dit onderscheid echter, dat tegenwoordig vaak aan een mechanische nood
plaats wordt toegewezen, waarop een Christelijke-zakelijhd
wijsbegeerte der historie alleen God kan zien. Een nabije richtings
wijzer naar zulk inzicht op historische ontwikkeling vonden de
Christenen in de geschiedenis van het Joodse volk; en Augustinus
drukt dat inzicht beknopt uit in deze woorden: „Evenals de juiste
opvoeding van het individu, zo schrijdt ook de opvoeding van het
menselijk geslacht, in zoverre het volk Gods beschouwd wordt, voort
in bepaalde perioden als in leeftijdstrappen, opdat men zich van het
tijdelijke eerheffe tot bevatting van het eeuwige en van het zichtbare
tot het onzichtbare." 1 ) De gedachte der opvoeding van het menselijk
geslacht brengt hem tot zijn uitvoerige ethische betogen, tot een
grootse synthese.
De Stad Gods is vooral belangrijk door die synthese, al wordt zij
niet systematisch uiteengezet, en al moet zij ook steeds met passages
uit andere werken van Augustinus worden aangevuld. Zij bestaat
uit de ideële richtlijnen, die Augustinus de menselijke activiteit aanwees, en die primair voor zijn eigen tijd bedoeld waren, maar beschouwd mogen worden als een cultuurprogram, dat voor alle tijden
blijft gelden.
Eerst uit deze gezichtshoek zullen wij de schrijver van de Stad
Gods in zijn volle waarde leren kennen. Zó bezien krijgt dat werk
zijn waarde voor de eeuwen. Voor zijn eigen tijd lag wellicht het
zwaartepunt in de polemiek tegen de officiële heidense theologen en

philosofen, die alles afmaten naar de uiterlijke glorie van de staat, en
tegen het in wezen nog heidense maatschappelijke leven. Die invloeden konden op de Christenen verwarrend inwerken, dus stelde hij er
zich tegen te weer. En met afdoend resultaat. Voor ons echter, die dat
gevaar niet meer te vrezen hebben, blinkt Augustinus vooral uit als
ethicus, boezemt hij ons althans als zodanig het meeste belang in,
aangezien onze aandacht allereerst uitgaat naar de houding der kerkelijke schrijvers ten opzichte van de grote algemene cultuurvragen, die
per saldo steeds neerkomen op de vragen naar de morele grondslagen.')
Er bestond voor de Christenen van die tijd een speciaal gevaar,
een bekoring, die in dergelijke tijdperken steeds zal terugkeren, deze
namelijk, te vervallen in een nietsdoend pessimisme, dat hen zou
1) De civ. X c. 14.

2)Wij vinden hier een uitstekende leidraad in het werk van Joseph Ma u s b a c h,
Die Ethik des hi. Augustin, 2 Bande (Freiburg i. B.1909), vooral I 264vv., II 260vv.
Zie ook Ernst T r o e 1 t s c h, Augustin, Die christl. Antike and das Mittelalter
(München 1915); 0. S c hill i n g, Die Staats- and Soziallehre des hl. Augustinus
(Freiburg i. B. 1910).
6. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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kunnen verleiden tot apathische afzondering. Van dit pessimisme,
waartoe de gebeurtenissen zoveel aanleiding gaven, zouden de
Manichaeërs gebruik kunnen maken om hun leer te propageren, dat
er tegenover een eeuwige geestelijk-zinnelijke wereldstof, een Godsrijk des lichts, een eeuwige materiële wereldstof, een rijk der duisternis
stond, en dat de aarde en de mensen een mengsel van die beide
stoffen waren. Hier kwam het Augustinus goed te pas, dat hij zich
door die dwaalleer met haar extreem dualisme gelukkig had weten
heen te worstelen; nu ging zijn voorbije innerlijke strijd vrucht
dragen voor geheel de Christenheid. Daartoe werd hij mede geholpen
door zijn realistische Latijnse aard; die voorkwam bij hem een
quiëtisme, dat pessimisme begunstigde, en waartoe het oosten met
zijn meer mystieke aanleg makkelijk overhelde. Maar dat alles zinkt in
het niet bij het grote princiep van alle kennen en voelen, waartoe
Augustinus alles herleidt, waaronder hij alles weet te rangschikken,
en waarmee hij de moeilijkste problemen stelselmatig oplost. Daaruit
kon hij tevens gedachten van troost te voorschijn roepen, die aan alle
pessimisme het zwijgen oplegden, en alle mensen een werkprogram
wijzen, dat nooit zijn fleur en kracht verliezen kon, hetzij er geluk
volgde of ongeluk, dat eenieder een innerlijk bevredigende taak gaf,
zo hij slechts bereid was, zich door de kerkelijke leraar te laten leiden.
Hij ziet in de geboden van liefde tot God en de naaste de grondslag der Christelijke zedenwet. De liefde tot de naaste is het bewijs

voor de liefde tot God en vormt er tevens de inleiding toe. De deugd
is niets anders dan de hoogste liefde tot God, het hoogste goed,
waarin alles culmineert. Van de vele plaatsen, waarmee we dit kunnen
staven, zullen we slechts deze ene uit de Stad Gods citeren: 1 Heftig
redetwisten de wijsgeren over de aard van het goed, dat ons doel
uitmaakt; het is echter geen ander dan verenigd te zijn met het éne
goed, dat door zijn onlichamelijke omhelzing, om zo te zeggen, de
erkennende ziel met ware deugden begiftigt en bevrucht. Dit goed,
zo luidt het gebod (Matth. 22, 37. 39. 40), moeten wij liefhebben
met heel ons hart, met heel onze ziel en met al onze kracht; naar dit
goed moeten zij ons leiden, die ons liefhebben, en moeten wij hen
leiden, die wij liefhebben. Zo worden de twee geboden vervuld,
waaraan geheel de wet hangt en de profeten: „Gij zult de Heer uwe
God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
uw gemoed" en: „Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf ". Want
opdat de mens lere, welke de ware liefde voor zichzelf is, werd hem
een doel aangewezen, waarnaar hij al zijn handelen richten moet,
om gelukkig te zijn; want wie zichzelf liefheeft wil gelukkig zijn, en
niets anders. Het doel echter is, met God verenigd te zijn. Ontvangt
dus hij, die de ware liefde voor zichzelf kent, het gebod, de naaste
) „

1

) De civ. X c. 3.
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lief te hebben gelijk zichzelf, dan kan dit gebod slechts betekenen,
dat hij naar vermogen de liefde tot God moet inprenten. Dat is
godsverering, dat is ware godsdienst, dat is echte vroomheid, dat
alleen is de plicht tegenover God."
Zij, die zo denken, zijn burgers van de staat Gods. Maar zij
moeten zo handelen ook, want de liefde kan niet werkeloos zijn.
Hiermee wordt heel de zedelijkheid afgeleid uit één centraal punt.
Het hele leven wordt een godsdienstoefening. Nooit ontbreekt de
mens de troost, dat hij steeds gelegenheid heeft, door zijn zedelijkheid
God te prijzen zonder ophouden. „Niet slechts uw stem zal Gode lof
zingen, uw werken moeten overeenstemmen met uw stem.... Wilt
gij dus loven, loof dan niet slechts met uw stem, maar voeg er de
harptonen van uw goede werken aan toe." 1 )
In deze zin ook onderricht Augustinus de burgers van de stad
Gods telkens weer over het juiste gebruik der wereldse goederen;
en daarop vooral dient nu onze aandacht te vallen.
De principiële houding van de mens tegenover de cultuur hangt
af van de vraag: hoe dient de mens de goederen der wereld te beschouwen ? Augustinus had zijn geluk gevonden in de erkenning der
hoogste waarheid, de liefde tot het hoogste goed en de nederige
aanbidding van de almachtige Schepper en Behouder aller dingen;
derhalve beantwoordt hij de gestelde vraag herhaaldelijk in die zin,
dat hij ons de goederen der wereld leert bezien als scheppingen van
de goede God. Dus kunnen zij uit zichzelf niet slecht zijn ze zijn
in hun wezen goed. „En zo vermaant ons de goddelijke Voorzienigheid,
niet onbezonnen te laken, maar ijverig te speuren naar het nut van
het geschapene, en daar, waar onze scherpzinnigheid of liever onze
beperktheid faalt, een verholen nut te veronderstellen, gelijk ons
zoveel andere dingen verborgen bleven, die wij eerst met veel moeite
hebben ontdekt." 2 ) Een kwaad kunnen de goederen der wereld eerst
worden door de wijze, waarop de mens er zich van bedient. De
mens moet ze gebruiken, niet genieten om hunszelfs wille want
dan worden ze voor hem een kwaad. Wij moeten ze goed gebruiken,
om zelf goed te worden, en het eeuwige, geestelijke te putten uit het
lichamelijke en tijdelijke. 3 ) Hiermee wijst Augustinus aan alle
beschavingsarbeid een zedelijk einddoel, dat verheven is boven het
aardse, dat al het vergankelijke voorbijstreeft, zonder echter de
betrekkelijke waarde der vergankelijke goederen te onderschatten.
De enige eis is een welgeordend gebruik dier goederen; 4) gelijk dat
aan het individu de innerlijke harmonie verleent, zo moet het ook
de totale vooruitgang der beschaving harmonisch houden. De harmonie is de gehandhaafde relatie tot het hoogste goed en het einddoel
En. in ps. 146, 2.
De doctrina chr. I, 3, 4.

2)
4)

De civ. XI c. 22.
De civ. XV c. 22.
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hiernamaals; de verstoring der harmonie, het Gode vijandige is de
geboeidheid aan het tijdelijke, de vergoding van aardse cultuur en
haar doeleinden. Houdt de mens het oog naar het bovenaardse
gericht, dan zal hij ook nooit in een troosteloos pessimisme vervallen.
„Dus bevat de gehoorzaamheid aan de hoogste en ware God een
troost, en geen bedrieglijke troost, noch ook een, die zijn hoop bouwt
op zwakke en wankele grond; en het leven op aarde is voor haar
volstrekt geen voorwerp van verveling, maar een school voor het
eeuwige leven, wijl zij de aardse goederen gebruikt gelijk een reiziger"
een beeld, door Augustinus vaak gebruikt „zonder er zich aan
te hechten, terwijl zij in de tegenspoeden haar beproeving of haar
loutering beleeft." 1 )
De verdeling der aardse cultuurgoederen kan geen maatstaf
opleveren tot waardering der mensen. De waarde van de mens
immers hangt af van de wijze, waarop hij gebruikt, wat hem ten deel
valt. „De tijdelijke goederen en rampen vallen zowel de goede als de
kwade ten deel, opdat men naar die goederen niet al te begerig streve
men ziet immers, dat ook bozen ze bezitten noch ook die rampen al te laf ontwij ke ; gewoonlijk immers worden ook goeden er door
getroffen." 2 ) De goede staat anders tegenover geluk en ongeluk dan
de boze, maar van het ongeluk verschoond blijft ook hij niet. Begrijpelijkerwijze heeft Augustinus in - die tijd, waarin het Romeinse rijk
door de barbaren zo geteisterd werd, uitvoerig de vraag behandeld,
waarom ook de Christenen lijden moesten. „Want gelijk in hetzelfde
vuur het goud glanzend wordt, het schuim echter zwart, en in
dezelfde dorsmachine het stro stukgebeukt, het graan echter gezuiverd
wordt, en gelijk de droesem zich niet vermengt met de olie, al wordt
hij door de druk van dezelfde pers uitgeperst, zo worden door één
en hetzelfde lot de goeden getoetst, gezuiverd en verhelderd, de bozen
echter verworpen, vernietigd en verdreven. Vandaar dan ook, dat
God in eenzelfde beproeving door de bozen verwenst en gelasterd
wordt, door de goeden aangeroepen en geprezen. Van zo groot
belang is het, niet hoe de aard der rampen, maar hoe de aard der
lijders is. Eenzelfde luchtstroom strijkt over het vuil, en wekt walglijke
walmen, strijkt dan over de zalfolie, en biedt heerlijke geuren." 3 )
Of het ongeluk, het geluk, de mens tot heil strekt, ligt aan de innerlijke
geaardheid van die mens. Deze alleen levert een maatstaf op voor de
waarde der cultuur. De mens moet beheersen en zich ten nutte
maken, wat hem voor goed of kwaad overkomt. Hiermee kenmerkt
Augustinus de aardse volmaaktheid niet als rust, maar als persoonlijke, voortschrijdende werkzaamheid. De mensen zijn pelgrims,
die naar den hoge trekken, en hier niet rusten mogen; eerst hiernamaals
is er volkomen rust. Die geestelijke rust moet de mens hierdoor
1)

De civ. I. c. 29.

2)

De civ. I. c. 8.

3)

Ibid.
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verdienen, dat hij op aarde zijn geest niet laat kluisteren, doch
beheerst, wat hem hier geschonken wordt.
Van de goederen der wereld waardeert Augustinus blijkbaar
het hoogst de geestelijke goederen, het kunstzinnig schouwen en
het verstandelijk onderscheiden. Langs die wegen immers was
Augustinus zelf, geprikkeld door Platonische ideeën en die richtend
naar het Christelijk geloof, opgeklommen tot die innerlijke harmonie,
die hij als bisschop aan anderen wilde mededelen, en die haar bekroning moet vinden in het schouwen der hoogste waarheid, in de
vreugde aan het hoogste schoon en goed. Maar de wijsheid en
schoonheid in deze wereld moeten naar God worden gericht. Wie
dat niet doet, behoort niet tot de staat Gods, want die omvat slechts
degenen, die God beminnen en in nederigheid belijden. „Het heeft
een goede grond, dat hierbeneden in de stad Gods nu vooral de
deugd der nederigheid wordt aanbevolen aan hen, die behoren tot
de stad Gods op haar wereldpelgrimage, terwijl zij vooral in de koning
van die staat, in Christus, wordt gevierd, terwijl de tegenovergestelde
ondeugd der hovaardij in de Heilige Schrift steeds weer wordt aangewezen als het voornaamste gebrek van zijn tegenstander de duivel.
Ja, hierin ligt het verschil, dat de twee bedoelde staten onderscheidt,
de vereniging der vromen namelijk en die der goddelozen, ieder met
haar eigen engelen, in wie zich aan de ene kant de liefde tot God,
aan de andere kant de liefde tot zichzelf het eerst openbaarde." 1
Al is Augustinus, de kunstenaar van het woord, nog zo gevoelig
voor schoonheid en kunst, bij hen, die de schoonheid op zichzelf
prijzen, buiten relatie tot God, kan hij slechts een verwijdering van
God constateren. 2) Ook de wereldse wijzen, onder wie Augustinus
de stoïcijnen en vooral de Platonici het meest waardeert, misdoen
door hoogmoed, de eersten, wijl zij de deugd niet grondvesten in
God, 3) de anderen wijl zij, God erkend hebbende, God niet danken
en het geloof verachten. 4
De tweede grote groep van culturele goederen zijn de sociale
goederen. Daarvoor geldt het gebod der naastenliefde gelijkelijk met
het gebod der liefde tot God. Reeds lang wisten de Christenen, hoe
de sociale verhoudingen door het gebod der naastenliefde practisch
gevormd werden; dat toonde hun de Kerk, de grote leermeesteres
der naastenliefde. Augustinus prijst dan ook de brede activiteit, die
de Kerk toen overal op sociaal gebied uitoefende, in een geschrift,
dat van kort na zijn doop dateert, met de volgende treffende tegen stellingen: „Gij schenkt allen uw tucht en uw leer, kinderlijk tegenover de kleinen, moedig tegenover de mannen, rustig tegenover de
grijsaards, gelijk overeenstemt niet alleen met hun lichamelijke, maar
)

)

1)
4)

De civ. XIV c. 13. 2) Confess. X c. 34. 3 ) Epist. 155, 2, 4, 6.
De civ. VIII c. 19; X c. 29. Vgl. Mausbach II, 279vv.
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ook met hun geestelijke rijpheid. Gij maakt de vrouwen de mannen
onderdanig niet tot bevrediging van lust, maar tot voortplanting des
levens en tot huiselijke verbondenheid in kuise en trouwe gehoorzaamheid. Gij geeft de mannen de voorrang in het huwelijk, niet ter
bespotting van het zwakkere geslacht, maar volgens de wetten van
oprechte liefde. Gij onderwerpt de kinderen aan de ouders in vrije
dienaarschap, gij stelt de ouders boven de kinderen in liefhebbend
eerbiedige heerschappij. Gij legt tussen broeders en broeders . de
band van de godsdienst, die sterker en inniger is dan de band des
bloeds. Gij slaat een nieuwe band van wederzijdse liefde om iedere
betrekking, die voortspruit uit afstamming of echt, met handhaving
der rechten van natuur en overeenkomst. Gij leert de slaven verkleefdheid aan hun meester, niet zozeer onder de druk van gerechtelijke
dwang als uit vreugde in plichtsbetrachting. De heren stemt gij mild
jegens de slaven, en meer geneigd tot zorg dan tot strengheid, door
de gedachte aan God, de hoogste en gemeenschappelijke Heer. Gij
legt een band tussen broeders en broeders, tussen volkeren en volkeren, ja tussen alle mensen, door het geloof aan de gemeenschappelij ke stamouders, zodat zij niet alleen gezellen, maar tevens broeders
worden. De koningen leert gij, voor de volkeren te zorgen, de volkeren vermaant gij, zich aan de koningen te onderwerpen. Nauwkeurig duidt gij uit, wie men eer schuldig is, wie genegenheid, wie
ontzag, wie troost, wie leiding, wie berisping, wie straf, aantonend,
dat men weliswaar niet allen alles schuldig is, doch allen liefde,
niemand onrecht. Nadat echter deze menselijke liefde de ziel, die gij
aan uw borst draagt, gevoed en gesterkt heeft, zodat zij de geschiktheid heeft verkregen, zich aan te sluiten bij God, als dan zijn heerlij kheid zich begint te ontsluiten, voor zover het de aardse pelgrim baat,
dan vlamt er zulk een gloed van goddelijke liefde op, dat alle ondeugd
wordt weggebrand, dat de mens gelouterd en geheiligd wordt, dat
het goddelijk woord in vervulling gaat: „Ik ben een verterend vuur"
en „Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen"." 1
Uit deze mooie passage spreekt allereerst het jonge geluk van
de schrijver, wijl hij nu, door de doop, geheel een lid der Kerk is
geworden; maar onmiddellijk ook herkennen wij er zijn grote
synthese in, die nu zijn blijvend geluk vormde: De naastenliefde
mondt uit in de liefde tot God en gaat er ten slotte in op. Deze
synthese komt echter ook tot uiting in Augustinus' wijsgerige
beschouwingen over het recht, waarin hij stoïcijnse en Platonische
gedachten koppelt aan het Christelijk inzicht, en aanmerkelijk uitsteekt
boven Ambrosius, die de stoïcijnse opvattingen over het natuurrecht
slechts overnam om ze in Christelijke zin ruimer toe te passen.
Ook Augustinus ontleent aan de stoïci, en in 't bijzonder aan Cicero,
)

1)

De moribus eccl. 63v.
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die hij hooglijk waardeerde, het natuurrecht, de lex aeterna. Hij.
brengt die eeuwige wet aanstonds in haar verband tot de eeuwige
Schepper en Leider aller dingen; zij is voor hem het eeuwige schep pingsplan Gods, de door God ingestelde zedelijke wereldorde.
Vandaar zijn beroemde definitie: „De eeuwige wet is het goddelijk
verstand of de wil Gods, die beveelt, dat de natuurlijke orde worde
gehandhaafd, en verbiedt, dat zij verstoord worde." 1 ) De goddelijke
regeling weerspiegelt zich in de opvattingen, die in de menselijke
ziel zijn gelegd : die zijn noodzakelijk in harmonie met de goddelijke
regeling. Zo worden Platonische gedachten gebruikt, zo worden
regelen van gerechtigheid afgeleid uit de verhouding van het geschapene tot God. De objectieve zedelijke wereldorde, de lex aeterna,
wordt in het bewustzijn van de verstandelijke mens de natuurwet
in subjectieve zin, de grondregel van zijn zedelijk oordelen en streven.
Gelijk de naastenliefde in de liefde tot God opgaat, en de eindige
goederen alle naar het hoogste goed worden gericht, zo smelt het
natuurrecht samen met de wereldorde des Scheppers, tot wie bij
Augustinus alles herleid wordt, in gedachte en gevoelen.
Opmerking verdient verder, dat Augustinus nog in een ander
opzicht Cicero, Lactantius en Ambrosius overtreft, die geen begrij pelijk onderscheid hebben gemaakt tussen recht en moraal. De lex
temporalis, de rechtsorde van de staat, heeft betrekking op het
aardse; zij is de regeling der aardse levensverhoudingen, die door de
staat of het volk onder bedreiging met dwang wordt gehandhaafd;
de zedelijke wereldorde echter, de lex aeterna, strekt tot bereiking
van het eeuwige leven; men onderwerpt er zich vrijwillig aan, uit
liefde tot God. De laatste stelt een straf op de zonde; de eerste bestraft
de wetsovertreding, de inbreuk op de rechtsorde van de staat. De
lex temporalis mag echter in haar grondstellingen niet in strijd zijn
met de lex aeterna, al laat zij ook veel passeren, dat door de goddelijke
wet wordt bestraft. Derhalve kan de staat niet de laatste maatstaf
voor de deugd zijn, bij gevolg kan het Christendom ook nooit opkomen
voor staatsabsolutisme.
De kiemcel van alle sociale gemeenschap, de eerste natuurlijke
gemeenschapsvorm, die ouder is dan de staat en dus ook oudere
rechten kan laten gelden tegenover de staat, is het gezin. Augustinus
wijdt daar bijzondere aandacht aan, want hij zag in, hoe het heidendom de staatsorde had ondergraven door ontreddering van het gezin.
Het steunt op de geslachtelijke voortplanting, zoals die beantwoordt
aan de wet der natuur en van het verstand, en bovendien aan het
gebod Gods. Het monogame huwelijk is voor de mens de enige
waardige vorm van voortplanting. Ten onrechte heeft men Augustinus de opvatting toegeschreven, dat het huwelijk een kwaad was en
1

) C. Faust. manich. 1. XXII c. 27.
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slechts geduld werd. , Ondubbelzinnig spreekt hij zich in zijn Stad
Gods daarover uit: 1 Wij echter twijfelen er volstrekt niet aan, dat
groeien en zich vermenigvuldigen en de aarde vullen, naar Gods
zegen, een voorrecht is van het huwelijk, en dat God van het begin af,
vóór de zonde des mensen, het huwelijk heeft ingesteld, door man en
vrouw te scheppen." Een kwaad echter is gelijk hij scherp betoogt
tegenover de Pelagiaan Julianus van Eclanum, die de erfzonde
loochende de ongeregelde zinnelijkheid, de vleselijke begeerte,
een gevolg der erfzonde. 2 ) Zij is een kwaad, omdat zij de geregelde
verhouding tussen geest en zinnelijkheid wil opheffen, maar nog
geen zonde; zij leidt tot zonde, voor zover de mens in die ongeregeldheid bewilligt. De mens kan haar echter in het huwelijk ook goed
gebruiken, op vrije, geoorloofde, deugdzame wijze. Het eerste goed
des huwelijks is de voortbrenging van kinderen, maar het is niet het
enige. Er mag wel in 't bijzonder op gewezen worden, dat Augustinus,
ook hierin Ambrosius overtreffend, de geestelijke band des huwelijks
waardeert. Hij erkent ook de trouw, de geestelijke gemeenschap des
huwelijks als een goed, en de stelling van de Pelagiaanse leider
Julianus van Eclanum, als zou de lust, en niet de liefde het huwelijk
uitmaken, wijst hij als onwaardig af. Hij gebruikt de liefde voor en
in het huwelijk als beeld, om duidelijk te maken, hoe de mens God
moet beminnen. Als man en vrouw in kuise echt elkaar onzelfzuchtig
) „

liefhebben, hoezeer moet God dan bemind worden, de ware en echte

gemaal der zielen. 3 ) Om de mannen te leren, hoe zij de zondige
hartstocht en de echte liefde met haar reine glans van elkaar kunnen
onderscheiden, wijst hij hen er op, hoe zij hun dochters, moeder en
zusters liefhebben. 4 ) En met nadruk wijst hij de mannen op hun
plicht, hun vrouwen dezelfde trouw te betonen, die zij van hun vrouwen eisen. 5 ) Als derde en hoogste goed in het huwelijk noemt
Augustinus de heiligheid van het sacrament, hierbij denkend aan de
onontbindbaarheid, die tot het wezen des huwelijks behoort.
Dat Augustinus dit drievoudig goed aan het huwelijk toeschrijft
bewijst ons, hoeveel hechter het gezin door het Christendom was
gegrondvest dan in de heidense tijd. Wij zien hetzelfde in de verhouding tussen het gezin en de staat. Hier verheft Augustinus zich hoog
boven de Griekse mening, dat het gezin geheel voor de staat moet
wijken en in hem moet opgaan, en bouwt hij voort op gezonde
Romeinse inzichten, vooral op Cicero, die het gezin had gekenmerkt
als beginsel en kweektuin van de staat. Zo noemt Augustinus het
gezin het begin of een deeltje van de staat. Alle sociale orde in de
menselijke samenleving beantwoordt aan een natuurlijke orde, te
1) De civ. XIV c. 22.
2) Hierover uitvoerig M a u s b a c h, Ethik Augustins I, 178vv., II, 319.
3) En. in ps. 55, 17.
4) Sermo 343, 7; 349, 4.
b) Sermo 224, 3; 260; 132, 2.
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voren door de Schepper vastgesteld. God liet de mensheid afstammen
van één mens, om door de gemeenschappelijke afstamming en de
daaruit volgende verwantschap de eendracht onder hen te bevorderen. 1) Door welke middelen die eendracht te bereiken is toont het
gezin, als kiemcel van de staat. „De huiselijke vrede is de geordende
eendracht der huisgenoten ten opzichte van bevelen en gehoorzamen." 2) Zo ook in de staat, die als een hogere organisatie boven
het gezin staat. „Wijl des mensen huis het begin of een deeltje der
staatsgemeenschap zijn moet, terwijl ieder begin in relatie staat tot
een doel, dat beantwoordt aan zijn aard, en ieder deel tot de volledigheid van het totaal, waarvan het een deel is, zo volgt hieruit met
voldoende klaarheid, dat er een relatie bestaat tussen de huiselijke
vrede en de vrede van het gemenebest, tussen de geordende eendracht
der huisgenoten in 't bevelen en gehoorzamen en de geordende
eendracht der burgers in 't bevelen en gehoorzamen. Vandaar, dat
de huisvader aan de wet der gemeenschap de regels moet ontlenen,
waarnaar hij zijn huis zo moet leiden, dat het zich voegt naar de vrede
der gemeenschap." 3 ) Het geheel der sociale orde is een natuurlijk
organisme, waarin het ene uit het andere ontstaat en het lagere
ondergeschikt is aan het hogere. Het grondbestanddeel is de enkele
mens met zijn neiging tot saamhorigheid. De eerste groep is het
gezin; uit het gezin groeit de staat op. Over de handhaving van de
huiselijke vrede zegt Augustinus: „Dat is zozeer een natuurlijke
orde, dat de term huisvader er van afkomstig is, een term zo algemeen
verbreid, dat ook met onrecht heersenden zich gaarne zo laten noemen." 4) Deze natuurlijke orde, en speciaal de macht tot bevelen,
stamt van God. 5 )
De staat wordt door Augustinus zeer in 't algemeen gedefinieerd
als een menigte van mensen, die „door de een of andere gemeenschapsband", „door de gemeenschappelij kheid van een wet verbonden
zijn"; 6 ) hij bezit, gelijk wij zoëven zagen, de macht tot bevelen; hij
is een natuurlijk sociaal organisme, en wijl hij aldus door God is
gewild, niet slecht van natuur, maar goed.
Men heeft Augustinus de mening toegeschreven, als ware de
staat in zich als werk van de boze te beschouwen. Dit is een misverstand, gewekt door de polemische tendenz van de Stad Gods.
We mogen nooit voorbijzien, dat Augustinus in zijn Stad Gods
1) De civ. XII, 22, 23.
2) De civ. XIX c. 14.
3) De civ. XIX c. 16.
4) Ibid.
b) De civ. V c. 1, c. 11, c. 21.
6 ) Quaest. evang. 1. II c. 46: est enim civitas non quorumlibet animantium, sed
rationalium multitudo legis unius societate devincta. De civ. XV c. 8, civitas, quae
nihil est aliud quam hominum multitudo aliquo societatis vinculo conligata. Vgl.
Re u t e r, Augustin-Studien (Gotha 1887) 139v.

72

Eerste boek

polemiseert tegen de heidense tijdgenoten, die de Romeinse staat en
de Romeinse cultuur vergoodden, en ze prezen als het werk hunner
goden, waardoor zij de Christenen trachtten af te trekken van hun
geloof. Dus mag men de afzonderlijke plaatsen der „Civitas Dei",
vooral wat Augustinus' opvatting betreffende de staat aangaat,
nooit gebruiken, zonder eerst nauwkeurig de context te hebben
nagegaan. Het gaat niet aan, de „civitas terrena", die Augustinus
tegenover de „civitas Dei" stelt, zo maar te identificeren met dé
staat, evenmin als de „civitas Dei" eenvoudigweg voor hetzelfde
mag worden aangezien als het historische katholieke Christendom.
De „civitas terrena" is speciaal de gemeenschap der goddelozen,
van de kinderen der wereld, die de ware God niet dienen, der hoogmoedigen, die met hun eigenliefde God verachten; en daar staan
tegenover als burgers van de staat Gods zij, die God beminnen, hun
eigen persoon nederig achterstellend. Tot deze gemeenschap der
goddelozen, gesticht door de broedermoordenaar Caïn, behoort
weliswaar de heidense staat, in zover deze het heidendom vertegenwoordigt hij beschouwt dan ook de historische Romeinse staat
als een vertegenwoordiger van de „civitas terrena", in zover hij is
opgebouwd op de afgodendienst. Maar dat is nog iets anders, dan
aan de staat qua talis, en aan de Romeinse staat als staat, iedere
rechtsgrond en alle zedelijke waarde te ontzeggen.
Augustinus heeft niet gezegd, dat de zonde de staat heeft nodig
gemaakt en geschapen, maar wel, dat zij vaak de staatsorde en de
staat zelf slecht heeft gemaakt. En dat geschiedde vooral door de
zonde van onrechtvaardigheid, waarmee heerszucht en dwingelandij
samenhangen. De staat moet berusten op rechtvaardigheid. Het is
zijn allereerste taak, met gepaste zorg te waken voor de veiligheid
der burgers naar binnen en naar buiten, voor orde en rust, voor de
aardse welvaart der burgers. Maar daarmee mag de staat zich niet
tevredenstellen. Want het aardse goed is niet het hoogste, daarin
bestaat het hoogste geluk niet. Het hoogste geluk bestaat, voor de
staat zowel als voor het individu, in de dienst van de ware God.
Daarom is de staat verplicht, de afgodendienst te bestrijden, de
aanbidding van de ene God en de zedelijke orde, die hij heeft voorgeschreven, te bevorderen, door zich niet te bepalen tot zijn formele
taak van rechtsgemeenschap, maar voor de openbare zedelijkheid
zorg te dragen. De staat mag zijn eigen doel niet zijn. Want niet de
aardse staat is het hoogste. De verkeerdheid en slechtheid in de
„civitas terrena" blijken juist hieruit, dat zij zich vastbindt aan het
aardse en op het hogere geen acht slaat. „Wanneer men met verwaarlozing der betere goederen, die behoren tot de hogere staat, waar de
zege verzekerd zal zijn door eeuwige en diepste vrede, naar zulke
(aardse) goederen haakt, zodanig, dat men ze als de enige beschouwt
of althans meer liefheeft dan de andere, die men voor beter houdt,
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dan is ongeluk het onvermijdelijk gevolg en zal het reeds bestaande
ongeluk verergeren." 1 )
Wel werd hierdoor aan de staat een beperkter betekenis toegekend, dan hij bezat in de oude wereld, waar hij als het hoogste doel
gold, maar van de andere kant worden hem nog hoger, idealer
doeleinden toegewezen, en krijgt hij een plaats in het grote goddelijke
wereldbestel, waarin alleen God zelf het hoogste goed is. Ook hij
moet medewerken aan de opvoeding der mensen voor hun bovenaardse bestemming. Hierdoor veredelt het Christendom het begrip
staat, terwijl het de enkeling meer vrijheid tegenover de staat geeft,
hem een doel stellend, dat hoog boven de staat uitreikt, en waarheen
hij zich vrij moet kunnen bewegen. Het individu ontleent aan zijn
hoger doel een innerlijke waarde, die het aan de staat niet te danken
heeft, en die de staat het ook niet mag ontnemen. Er worden grenzen
gesteld aan de macht van de staat. De staat is niet meer omnipotent
als in het heidendom. De maatschappij wordt niet zonder meer
vereenzelvigd met de staat, en de mens verliest ook in de staat zijn
zelfstandigheid niet, want iedere enkeling is er een vrij element, een
grondbestanddeel van, „gelijk de enkele letter van een woord" . 2)
De mens is ook nog iets meer dan staatsburger. Niet de burgerlijke
deugd en de beschaving zijn het hoogste, maar het kindschap Gods.
De mens verkrijgt het recht, ja de plicht, op te komen tegen gewetensdwang van de zijde van de staat, en daarin vindt de menselijke
vrijheid haar hoogste waardigheid. De staat moet dus een zekere
macht inboeten in de nieuwe Christelijke wereldorde, zoals Augustinus die uitvoerig omschrijft, maar daartegenover wint hij aan innerlijke soliditeit. Gelijk voor het individu, zo krijgen recht en fatsoen
ook voor hem een vastere grondslag. Trouw aan de staat wordt
en
niet slechts door uiterlijke dwang gewaarborgd, maar ook
beter door het geweten der burgers, die verantwoordelijk staan
tegenover God, de rechter over ieder afzonderlijk. De gezaghebbers
in de staat kunnen zich beroepen op een macht, die hun door God
is geschonken. De leiders der staten wordt ernstiger plichtsvervulling
opgelegd, want zij moeten aan de eeuwigheid denken en God vrezen.
Ook voor hen geldt, dat deemoed tegenover God het kenmerk is van
het Godsrijk, dat zij heel hun taak vervullen moeten om wille der
eeuwige zaligheid, niet uit verlangen naar ijdele roem, dat zij hun
ware God zonder ophouden het offer van nederigheid, barmhartigheid en gebed moeten brengen. 3 ) Hiermee stelde de schrijver het
program op, dat na hem, in de Middeleeuwen, zo vaak zou worden
uiteengezet in de Vorstenspiegels.
Augustinus overzag ook reeds een ruimer gebied dan de enkele
staat: hij heeft de betrekkingen tussen verschillende, naast elkaar
1

) De civ. XV c. 4.

2)

De civ. IV c. 3.

3)

De civ. V c. 24.
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bestaande staten behandeld en daardoor het fundament van een
volkenrecht aangeduid. Dit moet te hoger gewaardeerd worden, wijl
in zijn tijd alleen het Romeinse rijk bestond en niemand op de
gedachte kon komen, dat naast dit rijk nog andere beschaafde rijken
zouden kunnen ontstaan. Zuiver theoretisch echter beziet hij de
mogelijkheid, dat er in plaats van het Romeinse imperium een
andere staatsvorm had kunnen ontstaan. Ideaal acht hij daarbij een
toestand, die velen in onze tijd als de panacee tegen alle volkerenstrij d
beschouwen. Hij denkt gelijk trouwens vóór hem de stoicijn
Marcus Aurelius al gedaan had 1 ) aan tal van kleine staten, die in
vrede en eendracht hadden kunnen leven, als vele gezinnen in een
stad, en hij spreekt zijn gedachte aldus behoedzaam uit: „Ik vrees,
dat het welgezinde mannen wellicht niet passe, zich te verheugen
over de grootte van het rijk. Want het rijk is slechts gegroeid door
de onrechtvaardigheid hunner, met wie rechtvaardige oorlogen
werden gevoerd; het zou immers klein zijn, als rustige en recht vaardige naburen zich hadden gewacht, door onrecht tot krijg te
te pressen. Dan waren, tot geluk der wereld, alle rijken klein, en
verheugden zij zich in eendrachtige buurschap, zodat er in de wereld
een groot aantal rijken van volkeren was, gelijk er in de stad een
groot aantal gezinnen van burgers is." 2
Op andere plaatsen laakt Augustinus onbewimpeld Rome's
imperiale politiek, die uitging op de onderwerping van andere
volkeren; gelijk hij ook de veroveringspolitiek van de Assyrische
koning Ninus en van Alexander de Grote veroordeelt als roverspolitiek, die slechts voortsproot uit verlangen naar roem en heerszucht. In dit verband vinden we inderdaad de zin: „Als recht vaardigheid ontbreekt, wat zijn regeringen dan anders dan grote
roverbenden?" 3 ) Maar ten onrechte heeft men daaruit opgemaakt,
dat de schrijver iedere staatsgemeenschap kortweg als een roverbende
beschouwt. 4) Ook hier voert Augustinus polemiek tegen hen, die
wezen op de machtige uitbreiding en de lange duur der Romeinse
heerschappij en triomfantelijk die winsten aan de heidense goden
toeschreven. In zijn antwoorden op zulke beweringen begint hij met
de vraag te stellen, of uitbreiding van heerschappij waartoe oorlog
dan toch het enige middel is wel een goed mag worden genoemd,
als men zich op het standpunt der ware wijsheid of der gelukzaligheid
stelt. Met het volste recht antwoordt hij dan, dat het moeilijk verstandig en wijs kan zijn, te roemen op de uitbreiding en de omvang
van een rijk; immers, onmogelijk viel te bewijzen, „dat mensen
)

1) Vgl. S c hill i n g, Staatslehre Aug. 91.
2) De civ. IV c. 15. $) De civ. IV c. 4.
S o m m e r 1 a d, Wirtschaftsprogramm der Kirche im Mittelalter (Leipzig
1903)211; Ma usbach,EthikAugustinsI ,336;B lie mitzr ieder, Theolog.
Quartalschrift 95 (1913), 101vv.
4)
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gelukkig zouden zijn, die voortdurend leven in onrust van krijg;
wadend door bloed, bloed van medeburgers of van vijanden, maar
dan toch mensenbloed ; omneveld door vrees en losgebroken bloeddorst; zodat het resultaat van alle inspanning een vreugde is van
broze pracht, gelijk glas, waarbij men nooit vrijkomt uit de angstige
vrees, dat ze onverwachts zal breken." 1 )
Met dit al ontkent Augustinus niet, dat een staat door het
onrecht van de tegenstander gedwongen kan worden tot een oorlog,
die dan een rechtvaardige oorlog wordt. De Christelijke godsdienst
verbiedt geenszins iedere oorlog als zonde; hoewel iedere oorlog
een gevolg is van de zonde, en het ideaal de vrede, waarvoor men
God als voor een groot geluk moet danken. De vrede en de rust
immers behoren tot het eeuwige geluk, dat „bestaat in de volkomen
geregelde en allereendrachtigste gemeenschap der genieting Gods
en der wederkerige vreugde in God". 2) Van dit leven verwacht
Augustinus de verwezenlijking van die ideale toestand niet. Daarvoor
kent hij de ellende dezer wereld te goed.
Van de andere kant weet hij, dat de burgers van de hemelse
staat op aarde al het mogelijke doen, om de vrede op aarde te bevorderen en aan de eigenaardigheden der volkeren recht te doen; want
juist onderdrukking daarvan kan zo licht strijd verwekken. „De
hemelse staat roept, tijdens zijn aardse pelgrimstocht, zijn burgers
uit alle volkeren bijeen en verzamelt zijn pelgrimsstoet uit alle talen,
zich niet bekreunend om verschil van levensgewoonten, wetten en
instellingen, waardoor de aardse vrede wordt gegrondvest of staande
gehouden. Niets daarvan wijst hij af of vernietigt hij integendeel,
hij waardeert en beschermt de instellingen, die bij alle verschil van

nationaliteit toch naar één en hetzelfde doel: de aardse vrede, zijn
gericht; zolang zij zich niet keren tegen de godsdienst, naar wiens
leer een hoogste en ware God aanbeden moet worden." 3 ) . Ook deze
passage biedt voor een volkenrecht stellingen van belang, en meer
dan ooit in onze tijd van belang: de taal en de zeden, de wetten en
instellingen van ieder volk hebben recht ontzien te worden op
die grondslag alleen kan een volkenbond worden opgetrokken, die
een duurzame vrede belooft.
Zo zien we, hoe het Christendom het antieke cultuurprogram
niet alleen verdiept en veredeld, maar ook verruimd heeft. Die
verruiming betreft allereerst de rechtspositie, die de Kerk moest
worden toegewezen, nadat zij zich had gevormd tot een zelfstandig
organisme. In de staat Gods van Augustinus zien we de katholieke
Kerk als de zichtbare belichaming van het hemelse rijk op aarde,
waar de heidense staat tegenover staat als belichaming van het
wereldse rijk, in zoverre hij het geschapene vergoodt en de ware God
1)

De civ. IV c. 3.

2)

De civ. XIX, 17.

s) De civ. XIX, 17.
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niet erkennen wil; waarbij steeds bedacht moet worden, dat wereldrijk
en Godsrijk ruimere begrippen zijn ook in deze zin, dat er in de
Kerk zijn kunnen en ook zijn, die tot het rijk der goddelozen gerekend
moeten worden, en in de heidense staat „onderhorigen van het
geestelijk Jeruzalem". 1 ) De Kerk is de zichtbare, door Christus
gestichte gemeenschap der gedoopten, die de kenmerken bezit van
algemeenheid, eenheid, heiligheid en onfeilbaarheid. Hoe moest
principieel en in bijzonderheden de verhouding zijn tussen deze
zichtbare gemeenschap en de zichtbare staat, waarin Augustinus
leefde? Antwoord op die vragen zocht men bij Augustinus vooral
in de Middeleeuwen, maar ook nu nog; en verschillend is de zin
der antwoorden, die men er voor en na meende te vinden. We
merken op, dat deze problemen bij Augustinus slechts in hun
beginstadia optreden, en dat de bisschop van Hippo de toestanden
neemt, zoals hij ze voor zijn practische arbeid wel moest aanvaarden.
Het is echter duidelijk, dat de Kerk uit de omlijsting van de antieke
staat, met zijn oude jus sacrum als onderdeel van het jus publicum,
te voorschijn treedt als de zelfstandige instelling des heils, met haar
eigen doeleinden en rechten, en een gezag doet gelden, waaraan zich
in godsdienstzaken ook de keizer moet onderwerpen. 2) Augustinus
tracht met redenering te staven, wat reeds voor hem feit was geworden.
In negatieve zin was dit voor de ontwikkeling in het westen van
groot belang, al was het, zolang het Romeinse rijk bestond, voor de

Kerk ook uiterst moeilijk, in de practijk te ontkomen aan de schijn,
dat zij een staatsinstelling was. Persoonlijk had Augustinus van die
kant 'geen moeilijkheden. De Kerk had in zijn tijd voortdurend de
bescherming van de staat nodig, en de Christelijke keizers verleenden
die gaarne. Staat en Kerk leefden in eendracht en steunden elkaar.
Augustinus noemt een dergelijke verhouding goed, als steeds terugkomend op het éne uitgangspunt van al zijn redeneringen. „De
hemelse staat, of liever het gedeelte daarvan, dat reist in dit sterfelijk
bestaan en leeft uit het geloof, moet gebruik maken van deze (ook
door de aardse staat nagestreefde) vrede, tot dit sterfelijk bestaan,
waarvoor zulk een vrede nodig is, ten einde reikt; zolang hij, om zo
te zeggen, het gevangenisleven van zijn pelgrimage leidt aan de zijde
van de aardse staat, al heeft hij daarbij reeds de belofte der vrijheid
ontvangen en als een onderpand de gave des geestes, sluit hij zich
dus zonder aarzelen aan bij de wetten van de aardse staat, waardoor
datgene wordt geregeld, wat voegt tot behoud van het sterfelijk
leven hier, opdat tussen beide staten eendracht besta in de dingen,
1) De civ. XVIII c. 47, XXI c. 25. Vgl. ook R ome i s, Das Heil der Christen
ausserhalb der wahren Kirche nach der Lehre des hl. Augustin. Forsch. zur christl.
Literatur- and Dogmengesch., hrsg. von Ehrhard and Kirsch VIII 4 (Paderborn
1908).
2) G i e r k e, Geriossenschaftsrecht III 111 v. S c h i 11 i n g 269.
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welke dit vergankelijke leven betreffen, wijl immers dit sterfelijke
leven hun beide gemeen is." 1 ) Gelukkig prees hij de Christelijke
keizers, „die hun macht in dienst stellen van de majesteit Gods". 2 )
Nu achtten de Christelijke keizers het vooral ook hun taak, de
ketterij en het schisma te bestrijden; en toen de katholieken in Afrika
de geweldenarijen te verduren kregen van de rigoristische Donatisten
en de oproerige boeren, de Circumcelliones, kwam Augustinus voor
de moeilijke vraag te staan, of hij de dwang van de staat ten gunste
der Kerk zou inroepen. In 't begin wilde hij er niet aan; niemand
moest gedwongen worden, vond hij, tot een godsdienstige gemeenschap toe te treden. Toen echter al zijn pogingen, om een schikking
te treffen, mislukten, en zijn bisdom door de Circumcelliones fel
werd geteisterd, kwam hij tot een andere mening; hij eiste niet alleen,
dat de staat de vervolgde katholieken beschermde, hij ging verder:
hij trachtte de dwang, waarmee de staat noopte tot terugkeer binnen
de kerkelijke gemeenschap, principieel te rechtvaardigen. In zijn
rotsvast geloof aan de waarheid, die hij verkondigde, achtte hij het
onmogelijk, dat een ketter te goeder trouw zijn dwaling volhield. Zo
gaf hij in de practijk het princiep der verdraagzaamheid prijs, al
pleitte hij persoonlijk steeds voor mildheid, waarbij hij de doodstraf
ontoelaatbaar noemde; immers, er moest gestreefd worden naar
de bekering van de schuldige. 3 ) Helaas heeft men juist aan Augustinus' principiële betogen over de behandeling der ketters gevolg
gegeven betogen, waartoe hij slechts door de benauwing der tijden
komen kon.
Vervolgens vinden wij in die tijdsomstandigheden ook het feit
verklaard, dat Augustinus generlei hulp biedt tot beantwoording

van een nog belangrijker vraag, die de Middeleeuwen interesseerde,
de vraag naar de suprematie der Kerk over de staat. De middeleeuwse leer, dat de keizerlijke macht door de Kerk werd overgedragen,
is hem onbekend. Ook traden de keizers niet in opdracht van de Kerk
tegen de ketters op, maar op eigen gezag. Dergelijke problemen
kwamen eerst na de ondergang van het Romeinse rijk aan de orde.
Zoals wij de Kerk in Augustinus' geschriften leren kennen, oefent
zij in hoofdzaak een zuiver geestelijke heerschappij uit. Het is de
geestelijk strijdende Kerk, die de triomferende Kerk daarboven de
hand moet reiken, om dan identiek te worden met de staat Gods.
Aangezien Augustinus de eerste plaats toewijst aan het geestelijk
leven van het individu, aan de motieven tot handelen in de houding,
die de mens tegenover de dingen der wereld aanneemt, geeft hij
verder ook geen wenken tot wijziging der menselijke instellingen.
Hij neemt de dingen, zoals ze zijn, en- verwacht slechts verbetering
uit de gezindheid van het individu. Dit blijkt duidelijk in zijn houding
1)

De civ. XIX c. 17.

2)

De civ. V c. 24.

3)

C. litteras Petiliani 2, 215
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tegenover de economische vragen van zijn tijd. Om hem heen werd
daarover een felle strijd gevoerd. Hij stond in Afrika midden in een
agrarisch-socialistische revolutie, waarvan de plunderend rond
boeren, de Circumcelliones, de voorvechters waren. Deze-zwervnd
revolutie was slechts één der vele bewijzen van de zeer benarde
toestand, waarin toentertijd alle boeren in het Romeinse rijk moesten
leven; wij zien er de economische ondergang van het rijk in, die
samenging met de politieke en militaire ondergang. Maar gelijk ook
met de boerenopstanden aan het einde der Middeleeuwen en in het
begin van de Nieuwe Tijd geschied is, zo had ook het streven der
Circumcelliones een godsdienstig karakter aangenomen. De Numidische en Mauretanische boeren stelden hun economische eisen uit
naam der religieuze gelijkheid, en tegenover de heersende klassen
en haar beschermster, de regering, die de openbare orde wilde
handhaven, spanden zij samen met allen, die ontevreden waren en
zich tegen de regering verzetten, speciaal met de rigoristische sekte
der Donatisten, die in 311, bij een bisschopskeuze te Carthago,
ontstaan was. Toen de actie revolutionnair werd, hebben er zich
waarschijnlijk ook anarchistische elementen bij aangesloten. De
daden van geweld namen zodanig in aantal toe, dat soms de hele
openbare orde in gevaar kwam en de justitie machteloos stond.
Grondbezitters werden door hun schuldenaars verdreven en mishandeld, als zij dezen hun schulden niet kwijtscholden. Het kwam
voor, dat iemand, in een draagstoel gezeten, gedwongen werd, uit
te stappen en zijn aanvaller te helpen dragen. Slaven kwamen in
opstand en dwongen hun meesters, slavendiensten te verrichten,
zodat de grondbezitters zich op het land niet meer veilig achtten en
naar de steden vluchtten. Op aanstoken der Donatisten werd vooral
ook het grondbezit der Kerk geteisterd. Bij al die wantoestanden
kwam er uit de kring der Siciliaanse Pelagianen een geschrift, dat
de rijkdom veroordeelde, en daar morele grond toe zocht in de leer
van de Heiland en de apostelen, de stelling verdedigend: „Neem
de rijkdom weg, en gij zult geen armen vinden. Niemand mag meer
bezitten dan nodig is; dan zullen allen hebben wat nodig is." Denken
wij aan de strenge woorden, die Ambrosius over de rijkdom sprak,
dan wordt ons duidelijk, hoe zulke communistische ideeën juist
onder de ijverige belijders des geloofs opgeld konden doen: zij
spraken de verachting uit, waarmee de Christenen der eerste eeuwen
de rijkdom bezagen. Men heeft ook uit Augustinus' geschriften
communistische en socialistische klanken willen horen, maar die
opzet kan nooit slagen. Een vergelijking is reeds hierom uitgesloten,
wijl bij Augustinus iedere gedachte gericht is op een hiernamaals,
waarvan socialisten en communisten niets willen weten.
Er is ook geen gebrek aan plaatsen, waarin Augustinus duidelijk
het recht op aards bezit, en ook de rijkdom, erkent. „Geenszins wordt
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bij de rijken de rijkdom verworpen en bij de armen de armoede
geprezen, doch bij genen wordt slechts de goddeloosheid veroordeeld
en bij dezen de vroomheid geloofd." 1 ) Hij ziet de rijkdom als een
der gaven, die God verdeelde, en waarvan de mens op de juiste
manier gebruik moet maken. Op dit laatste legt hij bijzondere nadruk,
in overeenstemming weer met zijn hoofdgedachte over de aardse
goederen, die gebruiken (uti) en genieten (frui) tegenover elkaar stelt.
De Christen mag zijn hart niet hechten aan het bezit, hij mag niet
hebzuchtig of gierig zijn, hij moet zich vooral hoeden tegen de
hoogmoed, die zo vaak met rijkdom samengaat. Met de woorden:
„Die rijk willen worden, vallen in verzoeking" laakt de apostel niet
de rijkdom op zichzelf, maar de begeerte er naar; want op een andere
plaats zegt hij bevelend: „Gebied de rijken dezer wereld, niet
hoogmoedig te zijn en niet te vertrouwen op onzekere rijkdom, doch
op de levende God, die ons allen rijkelijk te genieten geeft; zij
moeten goed doen, rijk zijn aan goede werken, bereidwillig geven
en meedelen, zich als schat een goede grond voor de toekomst leggen,
opdat zij het ware leven verwerven." 2) Hij laakt de rijken niet, maar
hij prent hun het juiste gebruik van de rijkdom in. „Predik hun, dat
ook zij ledematen van die arme (de Gekruisigde) zijn geworden....
De rijke zij deemoedig; hij verheuge er zich meer over Christen te
zijn, dan rijk te zijn. Hij verhovaardige zich niet, blaze zich niet op;
hij achte de arme zijn broeder." 3
Het geven van aalmoezen aan behoeftigen beveelt Augustinus
dringend aan als plicht van naastenliefde om Gods wil; door zijn
leer over de aalmoes heeft hij de Middeleeuwen krachtig geprikkeld
tot werk van Christelijke liefdadigheid. De schenking tot heil van
eigen ziel donatio pro anima vergelijkt hij met een eigenaardige
Romeinse transactie, de zeelening. Op een schip, dat zee koos, werd
een lening verstrekt, onder deze afspraak, dat het geld als verloren
werd beschouwd, als het schip tegenspoed had, maar met hoge
interest terug werd betaald, als het schip een voorspoedige reis had
gehad. Daarop doelend zegt Augustinus: „Doe, gelijk sommige
hebzuchtigen plegen te doen. Geef een zeelening. Geef de aardse
pelgrims (voor hun aardse wel - vaart) iets, wat gij in uw vaderland
daarboven (met hoge interest) wederkrijgt." „Hier geeft gij vergankelijke dingen; wat gij daarboven verwerft, is onvergankelijk." 4
Richtsnoer voor later werd vooral een andere passage in Augustinus'
preken, waar het luidt: „Geef (bij laatste wilsbeschikking) Christus
een plaats onder uw zonen, laat uw Heer binnen in uw gezin. Als
gij twee zonen hebt, bedenk Christus dan als de derde, hebt gij er
)

)

1)

Aurelii Augustini tractatus inediti ed. G. M o r i n. Tr. XXX p. 130.
De civ. I c. 1.0.
3) Sermo 36, 5, 7.
4) Sermo 86 c. 11; Sermo 42 c. 2.
7. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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drie, reken hem er dan als vierde bij, hebt gij er vijf, laat hem als
zesde gelden, hebt gij er tien, hij zij de elfde. Meer zal ik niet zeggen:
schenk uw Heer een zoonsgedeelte." 1 ) ` Niet meer dan consequent
was verder Augustinus' leer, dat aalmoezen in de Kerk, vooral
misoffers, niet alleen geschonken konden worden voor de toekomst
van eigen ziel na de dood, maar ook voor de zielen van hen, die reeds
gestorven waren. 2) Hij weet evenwel ook, dat er foutieve vormen
van barmhartigheid bestaan, en trotse armen boven dezen prijst
hij een nederige rijke. Met vrijmoedige openhartigheid laakt hij
onverstandige schenkingen aan kerken. „Wil ooit iemand een zoon
onterven en in zijn plaats de kerk tot erfgenaam benoemen, hij zoeke
een ander, die dat aanneemt, niet Augustinus; als God wil, vinde
hij niemand!" 3
Tegenover de slavernij, in de oudheid eigenlijk dé sociale
kwestie, neemt Augustinus ongeveer hetzelfde standpunt in als
tegenover de rijkdom; ook hier houdt hij zich aan het positieve recht,
zij het met een zeker principieel protest, waaruit hij echter geen
verdere conclusies trekt. Evenals de stoïcijnen, maar in tegenstelling
met Aristoteles, die voor de slavernij grond meende te zien in de
natuurwet, huldigt hij de mening, dat oorspronkelijk alle mensen
vrij waren geweest. Seneca sprak daar al schone woorden over:
„Allen hebben gelijke oorsprong en begin, niemand is voornamer
dan de ander, of het moet zijn door rechtschapenheid en goede
werken." „Wilt gij bedenken, dat hij, die gij uw slaaf noemt, uit
hetzelfde zaad is ontstaan, dezelfde hemel geniet, op dezelfde wijze
ademt en leeft en sterft? Gij hadt in hem even goed een vrije kunnen
zien als hij in u een slaaf." 4 ) Maar dit weerhield Seneca niet, nu en
dan zeer minachtend over de slavenstand te spreken, de slaaf als een
kettinghond te betitelen, de meester het recht toe te kennen, de slaaf
te pijnigen, te verminken en te kruisigen. Duidelijk zien we, hoe het
Christendom met zijn nieuwe gedachten tot een andere behandeling
der slaven leidde. Onder de invloed van Christelijke inzichten had
Constantijn het opzettelijk doden van een slaaf tot homicidium
verklaard en ook de Christelijke kerken het recht verleend, de formele
vrijlating van slaven te voltrekken. In Augustinus' tijd werd dit recht
ook aan de Afrikaanse kerken geschonken, op verzoek der bisschoppen. Augustinus neemt de principiële stoïcijnse opvatting en de
Christelijke practijk beide in zijn grote synthese op. Volgens de
natuurlijke orde zo betoogt hij 5 ) heeft God de mens niet
geschapen, om over zijns gelijke te heersen; slechts over redeloze
)

1) Sermo 86 c. 13.
2) Enchiridion ad Laurentium c. 110; Sermo 172 c. 3.
3) Sermo 355, 5.
4) Seneca, De beneficiis 1.111 c. 28; ep. 46.
5 ) De civ. XIX c. 15.

Augustinus' beschavingsethiek8

1

wezens, over dieren moet hij heersen. De slavernij is eerst door de
zonde onder de mensheid in zwang gekomen. Tot boete voor de
zonde hebben de mensen, naar Gods gerechtigheid, de slavernij op
zich moeten nemen, om zonden of te verhelpen of te straffen. Zo werd
de oorspronkelijk abnormale toestand een wettige, aan Gods recht
beantwoordend. De slaven hebben geen recht op vrij --vardighe
lating; maar Augustinus richtte tot zijn vrienden, die met hem een
gemeenschappelijk leven wilden leiden, de aansporing, hun grondbezit aan de Kerk te geven en hun slaven niet te verkopen, maar vrij
te laten. 1 ) Hij beijvert zich vooral, de meesters in te prenten hun
slaven zo te behandelen, als het de rechtvaardigen, de burgers van
de staat Gods, betaamt, die ,,niet uit heerszucht" moeten bevelen,
„doch in dienstvaardige behulpzaamheid, niet uit aanmatigend
streven naar voorrang, maar uit medelijdende zorg." 2) Ook hierin
moeten de meesters zich echte huisvaders tonen, die alle huisgenoten
als kinderen opvoeden tot aanbidding Gods. De slaven echter
worden naar de apostel vermaand, onderdanig te zijn aan hun
meesters en hen van harte met goede wil te dienen, „opdat zij, als
zij van hun meesters de vrijheid niet kunnen verkrijgen, hun slavernij
zelf in zekere zin tot een vrije maken, door namelijk niet in arglistige
vrees, maar in trouwe liefde te dienen, tot de boosheid voorbijgaat
en alle heerschappij en menselijke dwang ophouden en God alles
in alles is." 3 ) Augustinus wil dus aan de rechtsverhoudingen niets
veranderen, maar tracht er de scherpe kanten afgeslepen te krijgen,
door vrijwillige samenwerking der betrokkenen, tot in het hiernamaals aan alle tegenstelling een einde komt.
Evenals in de theorie der slavenkwestie vinden wij ook daar,

waar het de principiële beschouwing van de plicht tot arbeid betreft,
in de stoïcijnen Augustinus' voorgangers. Reeds Epictetus had de
stelling verkondigd, dat de mens door geen arbeid, die op zichzelf
niet immoreel is, vernederd wordt. Weliswaar hadden anderen zich
niet kunnen onttrekken aan een aristocratische zienswijze, en het
werk van loonarbeiders, winkeliers, handwerkslieden en kooplui als
minderwaardig beschouwd, en zelfs Cicero had dergelijke opvattingen
geuit. We hebben reeds gezien, hoe Ambrosius zich hierin boven
Cicero verheft. Bij Augustinus zien we hetzelfde nog duidelijker, en
gelijk zo menigmaal toont hij groter bezadigdheid in de onderscheiding van arbeidsvormen, een moeilijk te overwinnen vooroordeel
der ouden. Zijn geschrift over de arbeid der monniken geeft hem
aanleiding, die kwesties onder de loupe te nemen. Er waren er onder
de Afrikaanse monniken, die alle arbeid aan de kinderen der wereld
wilden overlaten en als eigen taak slechts gebed en beschouwing
zagen; hen nu weerspreekt Augustinus, een zodanige opvatting
1)

Sermo 356, 3, 7.

2)

De civ. XIX c. 14.

3)

De civ. XIX c. 15.
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brandmerkend als vergoelijking der traagheid, die luie lieden zou
kunnen verleiden in het klooster te treden. Hij stelt de arbeid voor
als een plicht, die weliswaar na de zondeval een bittere plicht is
geworden. 1 ) Maar de zienswijze van hen, die zich voor de arbeid
te voornaam achten, noemt hij huichelachtige hoogmoed. „Echt
eergevoel laakt niet datgene, wat de hoogmoed laakt van hen, die
eerzaam willen schijnen, maar er niet naar streven, het werkelijk te
zijn." 2) Hij wijst op Jezus' voedstervader en de apostel Paulus om
te bewijzen, dat de arbeid geen vernedering is. Met bewondering
herinnert hij aan de grote dingen, die de arbeid tot stand heeft
gebracht, aan werken der handen, landbouw, de stichting van steden
en producten van bouwkunst, aan de uitvinding van het schrift, de
toonkunst en de schilderkunst, aan al hetgeen in boeken en monumenten werd vervat, opdat het ter kennis der nakomelingschap zou
komen, aan al hetgeen er gepresteerd werd in verschillende ambten
in staat en Kerk, aan de studies op het gebied van dichtkunst, muziek
en wiskunde. „Dit alles," zo sluit hij deze opsomming, „is groot en
past de mens volkomen." 3 ) Hij meet echter al die bezigheden met
zijn eigen ethische maatstaf; het geschrift over de arbeid der monniken, reeds omtrent 400 samengesteld, geeft dan ook nog duidelijk
blijk van Platonische opvattingen: er worden zeven trappen van
geestelijke reiniging onderscheiden. De hoogste drie trappen zijn
gewijd aan het beschouwend denken over de menselijke samenleving

en Gods verordening en gezag. Dus slaat Augustinus de geestelijke
arbeid het hoogste aan. „Alleen lichamelijk en niet geestelijk te
arbeiden brengt geen voortgang, al schijnt het ook goed." Maar
daar voegt hij aanstonds aan toe: „Alleen geestelijk, niet lichamelijk
te arbeiden is een kenmerk der tragen" 4 ) en daarbij denkt hij waar schijnlijkk aan de monniken van mindere stand, die in het klooster
aan lichamelijke arbeid wilden ontkomen. Wat de wereldlingen
betreft vergunt hij weliswaar hun, wie de rijkdom het veroorlooft,
vrijdom van arbeid. Maar zij moeten die gebruiken om naar de
waarheid te vorsen en de naaste van nut te zijn. Wordt hun een ambt
opgelegd, dan moeten zij het uit naastenliefde aanvaarden. Zo wordt
dus eenieder een plicht ten opzichte van het algemeen welzijn
ingeprent; waarbij wij echter het oog moeten houden op de eigenaardige verhoudingen in de vervaltijd van het Romeinse rijk; voor
vrije arbeid was daar eigenlijk geen plaats, aangezien de afzonderlijke
standen, door geboorte gevormd, om wille der belastingopbrengst tot
besloten kasten waren gemaakt. Augustinus bespreekt als moralist de
verschillende bezigheden vooral om na te gaan, of er iets ongeoorloofds
1 ) De civ. XXII, 22.
3 ) De quant. animae

2)

72.

4)

De opere monach. 14.
Sermo 37, 5, 6.
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in ligt. Op zichzelf is iedere arbeid, die door de dagelijkse noden
en behoeften ontstaat, eerzaam. 1
Van de productieve bedrijven stelt hij de landbouw op de eerste
plaats, zich aansluitend bij de gezonde en traditionele Romeinse
opvatting en bij de voorbeelden van het Oude Testament. Met de
landbouw immers hield ook Adam zich onledig in de oorspronkelijke
paradijstoestand; en als Augustinus over de landbouw spreekt, weet
hij treffend de relatie tot God, de Schepper en Gever van al het goede
en schone, waarvan hij zich steeds bewust is, uit te drukken. „Waar
vindt men een grootser en heerlijker schouwspel, en waar kan het
menselijk verstand beter spreken, als 't ware, met de natuur, dan
wanneer het haar bij het zaaien, bij het beplanten der voren, bij het
verplaatsen en enten der bomen ondervraagt, als 't ware, over iedere
kracht van zaad en plantje, waartoe zij in staat is en waartoe niet,
waardoor zij er toe in staat is en waardoor niet! Als het vraagt,
hoeveel de onzichtbare innerlijke macht der karakteristieke verhoudingen vermag, en hoeveel de uiterlijke verzorging; als het bij die
beschouwing aanstonds erkent, dat niet hij die plant iets is, noch hij
die begiet, maar God, die de wasdom geeft immers, ook de arbeid
van buiten geschiedt door wezens, die God heeft geschapen en met
onzichtbare hand leidt en regeert." 2) Maar ook voor het handwerk
heeft Augustinus woorden van lof, wijl het de geest niet te zeer boeit
om zich naar het hogere te kunnen wenden; daarom werd het de
kloosterbewoners ook aanbevolen. 3
De handel wordt met wantrouwig oog bezien, maar bij Augustinus gaat dit wantrouwen niet, als bij andere kerkelijke schrijvers,
zo ver, dat hij hem veroordeelt. Evenals bij die anderen komt bij
Augustinus het wantrouwen hieruit voort, dat er bij de handel vaak
onrechtvaardig winstbejag voorkwam, dat door de wet niet volstrekt
verboden werd. Augustinus eist, dat de koopman eerlijk zaken doet,
dat wil zeggen: dat hij bij de verkoop niet boven de rechtmatige prijs
uitgaat, dat leugen en meineed er bij vermeden worden. 4) Het nemen
van rente wordt, naar algemeen Christelijke opvatting, veroordeeld
als een kunst der boosheid, en hij wenst een renteverbod ten gunste
der armen. 5 ) In het nemen van rente zag hij vooral een afkeurenswaardige hebzucht en een liefdeloze uitbuiting der armen; daarom
vermaant hij de rijken, de arme liever een lening te verstrekken dan
een aalmoes te geven. s) De zin dezer passages wordt ons eerst dan
goed duidelijk, als wij ons herinneren, hoe algemeen toen de woeker
)

)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

En. in ps. 83, 8.
De Gen. ad litt. 8, 16.
De op. monach. c. 15, 16; c. 25, 33.
De Trin. 13, 3, 6. Vgl. Schilling 251v.
Ep. 153, 6, 25.
De Serm. Dom. in monte 1, 67v.
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was, en hoe de rijke zijn woekerbedrijf gewoonlijk aan zijn vrijgelatenen en slaven overliet. De ongezonde financiële toestand van het
Romeinse rijk in zijn vervalperiode had de gezonde middenstand
uitgeroeid en verder door een dwaze belastingpolitiek allerongelukkigste toestanden in 't leven geroepen. Van sanering kon geen sprake
meer zijn -- dat heeft Augustinus zelf wellicht gevoeld. Kon hij dus
in het stelsel geen verbetering brengen, dan moest hij althans trachten
allen, die naar hem wilden luisteren, persoonlijk te verbeteren; daartoe
strekken dan ook al zijn vermaningen als moralistisch schrijver. Van
een bisschop kon men in die tijd ook niet anders verwachten.
Gelijk elders zo vaak, geeft Augustinus ook hier het inzicht
weer, dat reeds lang vóór hem practisch in de Christenen leefde.
Het is Augustinus' grote verdienste, dat hij niet alleen antwoord
geeft op bijna alle vragen, die van de Christenen in het Romeinse
rijk een principiële houding eisten, maar dat hij die vragen ook van
grote hoogte overziet en ze herleidt tot de laatste en hoogste beginselen, zodat men, ook onder heel andere tijdsomstandigheden, steeds
naar hem ging om raad te vragen. Misschien heeft men vroeger te
weinig rekening gehouden met de tijdsomstandigheden, waarin
Augustinus leefde, en die ook op zijn uitspraken invloed uitoefenden,
en speciaal met het apologetisch - polemisch karakter van zijn Stad
Gods. Maar tevens hebben die tijdsomstandigheden hem een
bijzonder reliëf gegeven. Zijn gestalte, aan de rand staande van de
afgrond, waarin het Romeinse rijk in het westen zou neerstorten,
komt zo scherp uit, dat eenieder haar zien moest, die achterwaarts
blikte. Hij combineerde de idealistisch - platonische ideeën over het
ware, goede en schone met de nuchtere, maar gezonde plichtenleer
der Romeinse stoïcijnen, en wat het voornaamste was, hij versmolt
die erfgoederen, de beste der oudheid, in een gloed van Christelijke
overtuiging, die haar uitwerking op Christenharten nietkon missen.
Hij was de Christelijke denker, op wiens gedachten de volgende
eeuwen van het westen teerden. In zijn Latijn welke taal hij te
hanteren wist met alle kunstvaardigheid, waarover een rhetorisch
ontwikkeld man van zijn tijd maar beschikken kon schiep hij de
terminologie, waarin de moeilijke theologische en philosophische
problemen beredeneerd konden worden.
Natuurlijk bleef er na hem nog veel werk te doen, waaraan hij
niet was toegekomen. Hij schreef in de benarring van zijn tijd, al
naar de drang der kwesties, die op hem aanstormden, tussen zijn
detailwerk als herder van een geprangd diocees door; dus ontbrak
hem de nodige rust, om al die problemen systematisch te behandelen,
alle mogelijke tegenwerpingen voorziende en alle bijkomstigheden
naar hun plaats verwijzend. Hieruit is te verklaren, dat menigmaal
tegenstrijdige partijen zich, in niet onbelangrijke principiële kwesties,
op Augustinus' gezag konden beroepen, wél een bewijs, dat zijn
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occasionele beschouwingen voor verschillende uitleg vatbaar, misschien zelfs eenzijdig waren. In zoverre Augustinus aan een alzijdig
harmonische behandeling niet toekwam, werd deze de taak der
scholastici; in de tijd der onbestreden heerschappij van de Christelijke
leer, aan de theologische en philosophische hogescholen, die geheel
bezield waren door de Christelijke geest, vonden zij veel beter dan
Augustinus de tijd en de geestesvrijheid, om rustig over de problemen
na te denken en ze in hun systematische summae, op grondslag der
Aristotelische wijsbegeerte, volledig te behandelen. Zo heeft vooral
Thomas van Aquine Augustinus aangevuld en op menig punt
gecorrigeerd. Maar evenmin als Augustinus presteren kon, wat
Thomas volbracht heeft, was er voor Thomas een taak weggelegd,
zoals Augustinus die schitterend heeft vervuld: de geest der oudheid
saam te vatten om hem, door Christelijke levensopvatting en wereldbeschouwing verdiept en veredeld, aan latere geslachten over te
leveren. Augustinus gaf geen systeem; dat moet men moeizaam bij
elkaar zoeken uit zijn redeneringen, die in tal van geschriften verspreid
staan en vaak grondige commentaar behoeven; maar toch bezitten
zijn geschriften een aantrekkingskracht, die tot in onze tijd eer
gestegen is dan gedaald. Die ligt, naast de grootse synthese, in de
persoonlijke warmte en kracht van overtuiging, waarmee Augustinus
zijn inzichten voordraagt. Steeds voelt men, hoe hij de godsdienst
waarlijk beleeft, hoe hij zich in taaie strijd heeft opgeworsteld naar
de waarheid der Christelijke leer, naar de harmonie tussen klassieke
wijsheid en Christelijk geloof; men smaakt met hem het geluk, dat
de Christen wordt toegezegd door de belofte van de hemelse vrede
en de rust in God, en dat hij, in het laatste deel zijner Stad Gods
vooral, met geestdriftige verrukking voor tijdgenoot en nakomeling
heeft afgeschilderd. Deze voornaamste indruk, die Augustinus'
schrijverswerk maakt, heeft de traditie niet onjuist in beeld gebracht,
door Augustinus voor te stellen met een vlammend hart in de hand,
symbool van zijn brandende liefde tot het hoogste goed, terwijl Sint
Thomas met de stralende zon wordt afgebeeld, symbool der alles
verlichtende overweging. Harnack heeft dezelfde gedachte op zijn
wijze uitgedrukt, toen hij schreef: „Tot op de huidige dag zijn in het
Katholicisme de innerlijke, levende vroomheid en haar uiting in
wezen Augustijns." 1 ) Inderdaad leert Augustinus, dat in de staat
Gods „geen andere wijsheid des mensen bestaat dan de vroomheid,
die de ware God op de juiste wijze vereert en daarbij in de gemeenschap der heiligen, die zowel engelen als mensen omvat, het loon
verhoopt, dat God alles in alles is". 2
Door zijn vlammende verwijzing naar het hemelse rijk en de
)

1) H a r na c k, Das Wesen des Christentums (Leipzig 1905) 161. Vgl.
H a r na c k, Lehrbuch der Dogmengeschichte J1J 4 (Freib, i, B. 1920) 59w.
2) De civ. XIV c. 28.
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zielehouding der burgers van de staat Gods, pelgrims op aarde, een
zielehouding, die zich boven al het aardse verheft en alle ellende van
zonde ver achter zich laat, heeft Augustinus vooral ook de harten
der Romeinen van zijn tijd gesterkt, om de moeilijke tij den te doorstaan, die hen wachtten, en om hen voor te bereiden op de culturele
roeping, die hun toeviel. Slechts als Christenen konden zij de tijden
overwinnen en een werktuig in de handen der Voorzienigheid worden,
door onder hun hoede te nemen al hetgeen er in de oude beschaving
waard was behouden te worden, door het beste van de Romeinse
geest veredeld over te dragen aan de toekomst. Het pessimisme,
waarmee Augustinus zijn vonnis uitsprak over de ontaarding der
antieke cultuur, voortkomend uit het heidendom en de zedelijke
verdorvenheid, was slechts al te gegrond, gelijk zijn betoog weldra
allen duidelijk maakte. Op die grondslag was er geen nieuwe, vrije,
duurzame Christelijke beschaving op te bouwen. Dat zulks onmogelijk
was, ' bleek in het oosterse rijk, waar men het oude fundament in
hoofdzaak ongeschonden en ongewijzigd had behouden; daar bleef
het caesaropapisme bloeien, en dat was ook in het westen blijven
voortbestaan, als de rij der Christelijke Romeinse keizers zich verder
had kunnen voortzetten. Wij kunnen het dus in Augustinus begrijpen,
dat hij tot verbetering der verworden economische, politieke en sociale
toestanden geen andere positieve voorstellen opperde dan die, waartoe
hij als herder van Christenzielen verplicht was. Maar mét dit pessi-

misme dat Augustinus als Romeinse patriot, wat hij toch was,
niet aanstonds op de reële politieke toestand toegepast wil zien predikt hij een speculatief optimisme, waarmee hij Christelijke
hoorders en lezers telkens opnieuw aanspoort tot moedig werken en
zwoegen, in vertrouwen op Gods voorzienigheid en genade. Al wat
God geschapen en bevolen heeft, is goed; wie in zijn werken daarop
vertrouwt, behaalt zeker winst, misschien reeds in de zegen Gods
hier op aarde, maar toch stellig in de bereiking van het einddoel
hiernamaals. De natuur en alle wereldse goederen wachten slechts
op het goede gebruik door de mens, om vrucht voort te brengen, om
goede gaven te schenken aan hen, die ze gebruiken, en aan hen, voor
wie ze gebruikt worden krachtens de naastenliefde, die wortelt in God.
Geen leer was beter in staat te voorkomen, dat de Romeinen, gewend
aan realistisch handelen en geestelijk heersen, de handen in de schoot
legden en zich overgaven aan doffe wanhoop. En Augustinus heeft
gelijk gekregen. Het Romeinse rijk ging te gronde, maar de Romeinse
geest met zijn pittige, practische aard is voor het westen bewaard
gebleven en werkte daar verder, doch slechts in vereniging met
Christelijke levensopvatting en wereldbeschouwing. Zo is deze
bisschop der Romeinse provincie Afrika voor een nieuwe beschavingsgemeenschap de voornaamste erflater geweest van antieke
geestesbeschaving, Romeins realisme en Romeinse werklust.
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Zijn houding en zijn vermaningen hebben bewerkt, dat de
bisschoppen en priesters der katholieke Kerk met groter moed op
hun post bleven in alle beproevingen, die komen zouden. In een preek,
gehouden ter gelegenheid ener bisschopswijding, schetste hij het
ideaal van een bisschop met woorden, die lang naklonken. „Hij, die
boven het volk staat, moet allereerst weten, dat hij de dienaar van
velen is. En daarover mag hij zich niet schamen, want ook de Heer
der heren heeft het niet beneden zich geacht, ons te dienen....
Dienaars zijn wij door hem, door wie wij ook vrijen zijn.... Meerderen zijn wij en dienaars tegelijk, maar meerderen zijn wij alleen,
als wij er in slagen nuttig te zijn.... Het is makkelijk, heerlijkheden
te bedenken, behagen te scheppen in eerbetoon, naar ja-zeggers en
vleiers te luisteren; terechtwijzing te verdragen, spot rustig aan te
horen, voor de smaders te bidden, dat is de kelk, dat is het gastmaal
des Heren." 1 ) Tijdens zijn afwezigheid hadden zijn priesters eens,
verlamd door angst voor de naderende vijand, de verzorging hunner
armen onderbroken. Toen schreef Augustinus hun: „Ik vermaan u,
dat gij u door de ontreddering dezer wereld niet laat verslaan en
verlammen; immers, gij ziet, dat haar overvalt wat voorspeld is door
onze Heer en Verlosser, die niet liegen kan. Uw werken van barmhartigheid moet gij niet alleen niet verminderen, gij moet juist nog
meer doen dan gewoonlijk. Wanneer men de muren van zijn huis ziet
wankelen, vlucht men in aller ijl naar plaatsen, die een veilig oponthoud waarborgen; zo moeten ook de Christenharten, als zij in de
opeenhoping van beproevingen de ondergang dezer wereld zien
naderen, zich haasten om de goederen te bergen in de hemelse
schatkamer, en ze niet wegstoppen in de grond." 2)
Toen de Wandalen naar Afrika kwamen en niemand hun drang
kon stuiten, vroegen bisschoppen en priesters aan de bisschop van
Hippo, wat zij doen moesten, of zij zouden blijven of vluchten, gelijk
vele Spaanse bisschoppen hadden gedaan. Op stellige toon spoort
Augustinus de vragers aan, onder alle omstandigheden bij hun
kudden te blijven, te bidden tot God, de enige, die het gevaar kon
afwenden, en zich evenzeer tot de dood als tot het leven gereed te
houden. Was het niet mogelijk, dat deze kelk hun voorbijging, mocht
dan Gods wil geschieden. God kon niets kwaads willen. De herders
moesten mét hun gelovigen de wijk nemen of aanvaarden, wat het
de Vader geliefde, hun over te zenden. 3)
Zulke mannelijke woorden werden niet vergeefs gesproken; zij
werden overal opgevolgd. Het waren immers woorden van hem, wie
men in het westen het gezag toekende van de grootste der Latijnse
kerkleraren.
1) Aurelii Augustini tractatus inediti ed. G. M o r i n, Tr. XXXII p. 142 ss.
2) Ep. 122.
3) Ep. 228.
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Toen de vijfenzeventigjarige Augustinus de 28e Augustus 430
onbevreesd, gelijk hij het anderen had geleerd, zijn ziel uitademde in
de stad Hippo, die door de Wandalen werd belegerd en ten ondergang
was gedoemd, was zijn taak honderdvoudig vervuld, en was daarmee
tevens de geestelijke culturele zending van de Romeinse geest bepaald.

§ 3. Het Pausschap onder Leo de Grote. De ondergang
van het West- Romeinse rijk
Al het geestelijk zaad, door Augustinus met Ambrosius en andere
Christelijke schrijvers uitgestrooid, zou verloren zijn gegaan, als er
geen bewaarders en bemiddelaars waren geweest, die de denkwijze
dezer mannen deelden en haar telkens onvervalst overleverden aan
nieuwe geslachten. In geen tijd was het zo dringend nodig, dat de
Christelijke tradities zuiver bewaard bleven, als in het tijdperk van
het midden der vijfde tot aan de achtste eeuw. Het gevaar, dat die
tradities met de overblijfselen der oude beschaving weggeworpen
zouden worden, was in geen tijdperk zo groot als aan het einde der
vijfde eeuw. Dat gevaar kon slechts bezworen worden, doordat het
Christendom belichaamd was in een georganiseerde instelling, in de
Rooms- katholieke Kerk. Het eerst nodige in iedere organisatie is een
band van eenheid en een leidende macht, die volgens vaste regels van
de een op de ander overgaat. Aan die eis voldeed de Kerk met haar
hoofd, de paus te Rome; in de chaos, ontstaan bij de val van het
West- Romeinse rijk in de razende stormen der Volksverhuizing, die
alles dreigden te verzwelgen, vertegenwoordigde hij de hoogste
autoriteit, de enige, die in het westen standhield en door de stormen
niet verzwakt, maar vergroot en versterkt werd. De dringende behoefte
aan een middelpunt, waarin nog steun te vinden was, moest er de
Romeinen wel toe bewegen al het mogelijke te doen, om die autoriteit
te behouden en te vergroten.
Het pauselijk gezag bezit zijn onverwoestbaar fundament in de
woorden van de Heiland: „Gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik mijn
kerk bouwen"; hierdoor ontving Petrus gebiedend gezag en werd hem
de opperste leiding der Kerk toevertrouwd. Vervolgens gebruikte de
Heiland een tweede beeld: „En ik zal u de sleutels geven van het rijk
des hemels." De overgang van het aan Petrus verleende gezag op hen,
die zich als zijn opvolgers beschouwden, steunt op het historisch
bewijs van Petrus' verblijf te Rome, dat thans ook door protestantse
geleerden wordt erkend. 1 ) Al berust het primaat op eigen wezenlijke
gronden, al is het dus volstrekt niet uitsluitend het resultaat ener
1)

L i e t z m a n n, Petrus and Paulus (Bonn 1915).
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ontwikkeling, die uit zou gaan van Petrus' werkzaamheid in de
hoofdstad van het Romeinse rijk, toch staat het de historicus volkomen vrij, aan te tonen, hoe het door Christus' woorden gevestigde
gezag zich eerst geleidelijk ontwikkelde, en hoe die ontplooiing door
omstandigheden van buiten begunstigd werd. Wie zich tot zulk werk
geprikkeld voelt, mag het, ook van katholiek standpunt uit, gerust
ondernemen, evengoed als een ander in de volheid der tijden, die met
het optreden van de Heiland samenging, de uiterlijke omstandigheden mag aanwijzen, waardoor de verbreiding der Christelijke leer
begunstigd werd. Reeds paus Gelasius, aan het einde der vijfde eeuw,
koesterde zulke gedachten, toen hij schreef: „Christus leidde door
een wonderbare beschikking de prins der apostelen naar Rome, de
heerseres der volkeren, om in de alle andere overheersende stad de
eerste en alle anderen overheersende Petrus te zenden." 1 ) Duidelijk
zien wij de leidende hand der Voorzienigheid, als wij ons de vraag
stellen, of de ontwikkeling van het primaat evenzeer geslaagd zou zijn,
als Petrus niet naar Rome was gekomen, maar als bisschop in Antiochië was gebleven. Dan hadden toch minstens de bisschoppen van
Rome, al konden zij zich ook geen opvolgers van Petrus noemen,
met Petrus' opvolgers te Antiochië gestreden om de voorrang, met
een even groot gemis aan innerlijke grond als de bisschoppen van
Constantinopel, de oosterse residentie, zulks deden tegenover het
oude Rome. Ja, zij hadden stellig een nog krachtiger strijd gevoerd,
want geen stad ter wereld kon met Rome wedijveren, zoals Horatius
het had uitgedrukt in zijn klassieke verzen:
Alme sol, curru nitido diem qui

Promis et celas aliusque et idem
Nasceris, possis nihil urbe Roma
Visere maius 2
!

)

Dan had er geen partij getrokken kunnen worden van de grote
voordelen, die de oude wereldheerseres met haar glorie, haar geograf ische ligging als middelpunt der Middellandse Zee aanbood
voordelen, die zoveel hebben bijgedragen tot de ontwikkeling der
Christengemeente te Rome, en die elk woord van gezag snel ronddroegen door heel de uitgestrektheid van het Romeinse rijk. Nu
echter straalde zo helder mogelijk het voorbeeld der martelaren, die
hier hun geloof hooghielden tegenover de dwang van de heidense
staat. Daar komt nog bij het grote aantal inwoners daardoor moest
de Christengemeente in Rome weldra de talrijkste worden, de
belangrijkste door grootte en waarde. Een brief van paus Cornelius
1) G e 1 a s i u s, Tractatus II Dc damnatione nominum Petri et Acacii c. 10 ed.
T h i e 1, Epistolae (Braunsberg 1868) p. 529.
2) Carmen sec. 9-12.
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stelt ons in staat, ons enig idee te vormen van het aantal gelovigen:
daarin wordt opgegeven, dat de clerus met de bisschop uit 154
personen bestond, van wie er 46 presbyter waren, en dat er buiten de
clerus nog 1500 weduwen en behoeftigen door de gemeente werden
onderhouden. Dat was in de tijd der vervolgingen, omtrent het
midden der derde eeuw. Op deze gegevens afgaand heeft men het
aantal gelovigen in het Rome van die tijd reeds op 30.000 a 50.000
geschat. In het jaar 419 vinden wij 70 priesters vermeld. Bij een synode
in het jaar 499, lezen we, waren er 74 priesters aanwezig, terwijl er
toen 29 titelkerken waren, kerken dus, die centra waren van gewone
zielzorg; daarvan mogen wij er voor de tijd van Diocletianus 15 a 20
rekenen. Die oudste tituli waren particuliere Romeinse huizen, door
rijke bezitters voor kerkelijk gebruik afgestaan; en hieruit kunnen wij
weer een conclusie trekken betreffende de maatschappelijke stand der
gelovigen. Was de Christengemeente dus reeds vrij aanzienlijk in de
tijd der vervolgingen, zij werd het nog meer sinds Constantijn, die
de opvolgers van de prins der apostelen door zijn vrijgevigheid, de
stichting der basiliek boven Petrus' graf en de schenking van het
Lateraanpaleis aan de paus, een schitterende positie tegenover de
buitenwereld verschafte. Toen de keizer zijn residentie verplaatste
naar de nieuwe hoofdstad aan de Aziatische grens, betrok de paus
een keizerlijk paleis in het oude Rome!
Ook zij, die geen oog hadden voor innerlijke processen, konden
hieruit opmaken, in welke richting te Rome de historische ontwikkeling ging; hoe zich hier steeds duidelijker een gezag ontplooide,
dat niet alleen over Rome, maar ook over de westerse beschaving de
leiding zou nemen. Alle bisschoppen hadden een grote wereldlijke
invloed verkregen, sedert het Christendom staatsgodsdienst was
geworden, gelijk bij Ambrosius en Augustinus op speciale punten te
constateren valt: door de rechtspraak over geestelijken in geschillen
tussen geestelijken en leken en in alle burgerlijke zaken, waarin
partijen vrijwillig de uitspraak van een bisschop vroegen, en door de
bescherming van noodlijdenden en rechtlozen; maar dit geldt vooral
voor de bisschop van Rome. Zijn toezicht op het bestuur en de rechts pleging werd door de staat, die daaraan maar al te zeer behoefte
had, overal ingeroepen. Voor de arme bewoners der stad werd de
uiterlijke positie van de Romeinse bisschop van groot belang hierdoor
vooral, dat het onderhoud der armen bijna geheel aan de paus kwam,
waartoe hem steeds uitgestrekter landerijen in de omtrek van Rome,
elders in Italië en zelfs daarbuiten werden toegewezen.

Van de andere kant kwamen er uit die uiterlijke machtspositie
van het pausdom en de Kerk, te midden ener zo bont gemengde
bevolking, die gewend was aan alle genietingen ener geraffineerde
en decadente cultuur, gevaren voort, groter dan waar ook elders.
Lang hield de opvatting stand, waarin Petrus de plaats, vanwaar hij
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zijn brief uit Rome uitzond, Babylon noemde.') Tacitus zei van Rome,
dat alle ondeugd en alle schande der hele wereld er samenvloeiden. 2 )
Hier openbaarde zich alle ellende van de overbeschaving ener grote
stad. De openbare onzedelijkheid, het bijgeloof konden niet nalaten,
ook vele zwakke Christenen aan te steken, en hun aantal groeide nog,
toen in de vierde en vijfde eeuw tal van schijnbekeringen voorkwamen,
van mensen, die alleen door de ommekeer in het uiterlijk leven en
de druk van boven af Christen waren geworden. Ook in de clerus
vond men dubieuze elementen, die alleen deftige en rijke relaties
zochten, om gelijk dezen te pronken naar de nieuwste modes, de
dames te behagen, en geschenken, legaten of nog erger blijken van
gunst te veroveren. Hieronymus heeft enkelen dier geestelijken met
zijn scherpe pen, waarschijnlijk met enige overdrijving, afgetekend
in een brief aan de maagd Eustochium: „Al hun zorg geldt hun
kleding, of die naar parfum riekt, of hun voetbekleding soepel is en
glad aansluit. Hun haren worden met krultangen gekroesd, hun
vingers schitteren van de ringen, en zij durven hun voeten haast niet
stevig neer te zetten, anders zouden de zolen nat kunnen worden van
de enigszins vochtige grond. Als men ze aan ziet komen, zou men ze
eer voor vrijers dan voor geestelijken aanzien." Dan beschrijft hij
met bijtende scherpte een bepaalde persoonlijkheid, die toentertijd
als het type van die geestelijke heren gold : Met zonsopgang staat hij
op en laat hij zich zijn visitelijstje voorleggen. Hij gaat na, wat de
kortste weg is, en dan gaat de oude heer op weg, ongepast vroeg, en
dringt bijna tot in de slaapkamers door. Ziet hij een kussentje, een
fraaie doek of enig ander gerei, dan prijst en bewondert hij het, tot
men 't hem geeft, uit angst de flaneur te beledigen. Kuisheid en vasten
staan hem niet aan. Hij keurt zijn ontbijt naar de vette geuren en
noemt het heilig liefdemaal. Men treft hem overal met zijn ruwe,
vrijpostige blik, zijn steeds tot smaad geopende mond. Hoort hij
ergens iets nieuws, dan vergroot en overdrijft hij het gerucht. Alle
uren wisselt hij van paarden, en die zijn zo fraai en vurig, dat men
hem voor de broer van de koning van Thracië aan zou zien. 3 )
Ook het pausdom kon zich niet altijd onttrekken aan de gevaren,
die uit wereldsgezindheid en begeerte naar macht en eer voortsproten.
Wie zal zich daarover verbazen? Hij slechts, die de mensen niet kent.
Men mag zich alleen hierover verbazen, dat het pausdom telkens
weer terug was te leiden naar de hoge taak, die het is opgelegd. Het
is en zal steeds blijven het scheepje van Petrus, heen en weer geslingerd op de stormachtige zee. In de vervaltijd van het Romeinse rijk
was er nog niet zo'n groot gevaar, dat de bekleders van het pausschap
zichzelf en hun waardigheid opofferden aan machtswellust en weelde
1)

1 Petr. 5, 13. E u s e b., Hist. Eccl. II c. 14. 2) Ann. 15, c. 44.
H i e r o n., Ep. 22 ad Eustochium, De custodia virginitatis, n. 28. M i g n e,
P. L. XXII, 414.
3)
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en bevordering der cultuur. Dat kwam eerst aan het einde der
Middeleeuwen. De ideale opvatting van de priesterlijke en herderlijke
waardigheid, gelijk een Ambrosius en een Augustinus die hadden
aanvaard en verder opgevoerd, stond zo hoog, dat men iets dergelijks
toen niet geduld zou hebben. En vooral: de tegenstelling tussen
wereldlijke en kerkelijke gezindheid sprak toen veel te krachtig,
aangezien zij nog grotendeels identiek was met de afgrond, die
heidendom en Christendom scheidde. Maar kort nadat, met de Kerk,
ook het pausdom uiterlijk zo hoog was verheven, door de gunst van
de staat en het hof, bleek toch, dat de positie des pausen wel eens het
doel kon worden van eerzuchtige pogingen, die tot publieke ergernis
leidden. Gelegenheid daartoe boden de verkiezingen tot het pausschap.
De keuze der pausen geschiedde toentertijd op dezelfde wijze
als de keuze der andere bisschoppen. Het pausdom was een keuzemonarchie, die volgens menselijke berekening de grootste waarborg
bood voor de veiligheid van het gezag en voor de vrijheid tot keuze
van de bekwaamste. Zij ontleende aan de monarchie haar beste
element, door iemand voor zijn leven de opperste leiding en heerschappij toe te vertrouwen, maar kon zich behoeden tegen de zwakheden ener wereldlijke keuze - monarchie. Bij wereldlijke vorsten
streeft een keuze - monarchie er steeds naar, erfelijke monarchie te
worden; de vader wil natuurlijk zijn zoon het recht van opvolging
schenken, maar besnoeit daarmee tegelijk het voordeel dier monarchie,
wijl 'dan de geboorte en niet de bekwaamheid beslist. In de priesterlij ke keuze - monarchie was hiervan geen sprake. Wel vinden wij iets,
dat op het streven naar een erfelijke monarchie gelijkt : bisschoppen
en priesters trachtten namelijk, met de beste bedoelingen, zich . aan
het einde van hun leven door designatie een bepaalde opvolger te
verzekeren. Zo bond Augustinus zijn kerk plechtig aan de opvolger,
die hij voorstelde. Maar weldra zag men het gevaar, dat de designatie
meebracht: de verkiezing kon er alle betekenis door verliezen, een
erfelijke monarchie kon de overgang worden tot een zuiver wereldlijke
heerschappij, als bijvoorbeeld in Montenegro. Toen duurde het niet
lang, of de designatie werd te Rome en ook voor de andere bisschopszetels verboden. Voor de vrijheid der keuze moest men zich het
mogelijk misbruik dier vrijheid getroosten. De verkiezing geschiedde
door clerus en volk, in aanwezigheid der bisschoppen van naburige
diocesen; dezen moesten de keuze bekrachtigen en de gekozene
consacreren. Uit het volk trad natuurlijk de ambtelijke aristocratie
op de voorgrond, gelijk ook de hogere clerus de lagere in invloed
overtrof. Allicht kwam het onder zulke omstandigheden eens voor,
dat eerzuchtige leden van de clerus een weg vonden, om door partij vorming zelf gekozen te worden en aldus een positie te verwerven,
welke zij alleen om wille van macht en invloed begeerden. Natuurlijk
kwam er tegen zulke kuiperijen reactie, en daardoor ontstonden al
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spoedig, tot oneer der Roomse Kerk, dubbele keuzen en scheuringen,
waardoor de hartstochten werden wakker geroepen, die in de bevolking sluimerden. Zo begon Ursinus in 366 tegenover de wettig
gekozen paus Damasus een schisma, dat aanleiding gaf tot bloedige
straatgevechten, en ook bij de verkiezing van paus Bonifacius I in
418 kwam het tot geweldpleging: de aartsdiaken Eulalius liet zich
in de Lateraanbasiliek verkiezen met behulp van de stadsprefect
Symmachus. In beide gevallen moest de keizer tussenbeide komen,
om de indringers opzij te schuiven. Dit waren de eerste schisma's, en
het zouden niet de laatste zijn.
Maar nooit meer dan tijdelijk konden zij een schaduw werpen
op de hoge roeping der pausen als bekleders van het primaat, die
zich van eeuw tot eeuw duidelijker ontplooide door de beslissingen,
waarmee Rome vraagstukken van kerkleer en -tucht oploste. Wij
zien uit de brieven der pausen van die tijd, al kwamen daarvan slechts
fragmenten tot ons, hoe vaak zulke beslissingen van de pausen werden
gevraagd en hoe veelzijdig de werkzaamheid was, waarmee zij als
opperste wakers over leer en zeden optraden. Ontbrak het ook niet
aan tegenspraak en verzet tegenover hun beslissingen, steeds geslotener wordt de keten der volmondige erkenningen van het primaat.
Een Ambrosius schrijft: „Waar Petrus is, daar is de Kerk," 1 ) en met
recht trok men uit een passage in Augustinus' preken de zin: Roma
locuta, causa finita. 2
Wijl de bisschop van Constantinopel op moest komen voor
de belangen der keizerlijke machtspolitiek, streefde het oosten er
naijverig naar, zich een eigen kerkelijk centrum te verschaffen, maar
voorlopig bleef dat bij een hogere rang voor de bisschop der nieuwe
keizerlijke residentie: het concilie van Constantinopel wilde hem in
381 de tweede plaats in de rij der patriarchen toewijzen, een streven,
dat Rome terecht kon afwijzen. Hoe sterker echter het oosten dergelij ke neigingen vertoonde, des te hechter werd de geslotenheid,
waarmee het westelijk deel van het Romeinse rijk het pausschap
omvatte. De paus was hier niet alleen primaat, maar patriarch,
metropoliet van het kernland Italië en bisschop van het enige centrum,
des te zorgzamer bewaakt, toen de politieke macht, die er niet meer
te zetelen dorst, aan 't wankelen ging. Al ging de verschrikking door
Alarik snel voorbij, toch zou het jaar 410 voor Rome het begin van
het einde zijn. Sprekend getuigen dit reeds de Romeinse grafschriften,
met hun chronologische volgorde. Tot genoemd jaar toe waren zij
met grote zorg samengesteld. Dan echter wordt de reeks plotseling afgebroken, en al komen er dan geleidelijk weer specimina te
)

1) Enarr. in psalm. 40 n. 30.
2) Sermo 131, c. 10: Iam enim de hac causa duo concilia missa sunt ad sedem
apostolicam; inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est. Utinam aliquando
finiatur error!

94

Eerste boek Het Pausschap onder Leo de Grote.

voorschijn, zij bewijzen, dat men nog slechts moeizaam de oude
vormen nastamelde. 1) Rome bood geen plaats meer, om rustig naar
ontwikkeling en wetenschap te streven: men kon er zich niet veilig
meer voelen. Maar waar in het westen vond men nog wél veiligheid,
een beschermende macht?
De zwakke zoon van de grote Theodosius, keizer Honorius,
wie bij de deling het westen ten deel was gevallen, had zich van zijn
enige steun beroofd, toen hij kleingeestig jaloers zijn schoonvader,
de Wandaal Stilicho, de overwinnaar van Alarik en Radagaisus, liet
onthoofden. Toen Alarik tegen Rome optrok, had hij hulpeloos
toegekeken en er zich tevreden mee gesteld, eigen persoon in veiligheid te brengen binnen het sterke, door moerassen beschutte
Ravenna. Te Rome koos hij slechts zijn laatste rustplaats, in het
mausoleum bij het graf van de prins der apostelen; daar werd zijn
lichaam in 425 bijgezet. Zijn zuster Galla Placidia, de weduwe van
de te vroeg gestorven veldheer Constantius, die namens haar zoon
Valentinianus III regeerde, kon met haar schranderheid niet aanvullen,
wat er aan broodnodige mannenkracht ontbrak. Onder Valentinianuslll
viel Afrika ten prooi aan de Wandalen, Brittannië aan de Angelsaksen; in Gallië alleen werd de eer van het Romeinse rijk nog enige
tijd gehandhaafd, door de veldheer Aëtius, maar deze kon er slechts
met de hulp der Germaanse stammen, die Gallië waren binnengedrongen, in slagen, de Hunnen onder Attila op de Catalaunische
Velden bij Troyes terug te slaan.
Die zwakte der politieke macht drong er de Romeinen in het
westen toe, in het pausdom hun godsdienstig en moreel middelpunt
te zoeken, opdat althans een geestelijke band hen omsluiten zou.
In die tijden des gevaars zochten zij althans - morele hulp en steun.
Te Rome zelf schaarde men zich dicht om de paus, de enige autoriteit,
die niet wankelde, niet wegzonk, maar klom. Daar alleen nog vonden
de Romeinen een ambt, dat de eer van de Romeinse naam hooghield.
Zij immers, die de pauselijke waardigheid bekleedden, waren mannen
van hun eigen bloed, uit hun eigen midden voortgekomen. Bijna alle
pausen der eerste vier eeuwen waren uit Rome of de omstreken van
Rome. De enkele uitzonderingen waren Damasus (366-384), die uit
Spanje afkomstig was, en Zosimus (417-418), een voorloper der
Grieken, die eerst talrijker werden, toen Rome onder Oost-Romeinse
heerschappij kwam. In deze mannen, voortgekomen uit de Romeinse
clerus, kon de oude wijsheid der Romeinen in het regeren en leiden
der volkeren voortleven, met hun practische zin en krachtig rechtsgevoel, die nu echter bezield moesten worden door de verheven
gedachten, waarop hun geestelijke macht steunde. Dit een en dat
ander met elkaar te verenigen was niet makkelijk, want maar al te
1

) D e R o s s i, Inscriptiones christ. urbis Romae I, 250.
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vaak werd ook de geestelijkheid aangetast door de hartstocht en de
wereldsgezindheid, die in de grote massa der Romeinse bevolking
ondanks alle nood nog leefden. Maar steeds waren er pausen, die
desondanks het ideaal van de hogepriester en de goede herder verwezenlij kten en voorbeelden werden, waaraan volgende geslachten
zich konden spiegelen, zodat de hoge roeping van het pausdom nooit
in vergetelheid raken, doch telkens opnieuw uitstralen zou.
Zulk een paus was Leo I (440-461), de eerste, wie men uit
bewondering en dankbaarheid de bijnaam de Grote heeft gegeven,
die voor ons de grootheid van het pausdom in de tijd der Christelijke
oudheid betekent. Wie Leo I beschouwt als de schepper van het
Romeinse primaat, of de oorsprong van het primaat in zijn tijd
plaatst, vergist zich. Dit alleen is juist, dat het primaat, berustend op
de woorden van de Heiland, en zich met de hulp van uiterlijke
omstandigheden langzaam ontwikkelend, in de tijd van Leo I in zijn
volle ontplooiing binnen de lichtkring der wereldgeschiedenis treedt.
Het volle licht, dat er toen op viel, ontleende zijn kracht vooral
aan de tegenstelling tussen west en oost. Tegen alle verwachting had
de keizerlijke macht in het oosten een nieuwe hechtheid verkregen,
dank zij vooral de wijsheid der grote kleindochter van Theodosius de
Grote, de heilige Pulcheria, die aanvankelijk naast en namens haar
vrome maar zwakke broeder Theodosius II regeerde, maar sinds 450
als keizerin, met de grijze senator Marcianus als gemaal, het lot van
het Oost - Romeinse rijk in handen hield. De innerlijke hechtheid van
het Oost - Romeinse rijk blijkt ons uit de verzameling der algemene
constituties sedert Constantijn, de codificatie van het Romeinse recht,
die in 438 voltooid werd en als Codex Theodosianus ook voor het

westen, tot aan de gedeelten, waar Germanen heersten, belangrijk zou
worden. Groeide dus naar binnen en naar buiten de politieke kracht,
waarin onder Valentinianus III het West- Romeinse keizerschap nog
een steun vond, ten opzichte van de godsdienst werd het oosten door
felle tweedracht geschokt en verscheurd, en men wist slechts één
middel, om de verbroken eenheid te herstellen: men verzocht de paus
te Rome, in te grijpen. Zo hielp de paus als godsdienstig opperhoofd
het oosten, terwijl de Oost - Romeinse keizer de wankele troon van
de West- Romeinse keizer stutte. Wat moet dat in die droeve tijden
voor de westerse Romeinen een troost zijn geweest.
Leo I heeft die voldoening in zijn heldere en kernachtige taal
uitgesproken in een beroemde preek, waarin hij het oude en het
nieuwe Rome met elkaar vergelijkt en Rome's nieuwe roeping prijst.
Hij hield die preek de 29e Juni, de feestdag der apostelen Petrus en
Paulus: „Dat zijn de twee heiligen," zo spreekt hij tot de stad, van
waaruit hij de wereld geestelijk leidt, „door wie u het evangelie is
opgegaan, en door wie gij, eens een lerares der dwaling, een leerlinge
der waarheid zijt geworden. Zij, uw heilige vaders en ware herders,
8. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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hebben u opnieuw gesticht; een schepping hebben zij nagelaten, voor
de hemel bestemd, veel beter en gelukkiger dan de schepping van
hen, die uw eerste, uw aardse muren bouwden en van wie degene,
die u een naam gaf, u heeft geschandvlekt door broedermoord. Door
hen zijt gij tot hoge roem geraakt, een uitverkoren, priesterlijke en
koninklijke stad geworden; als zetel van Sint Petrus het hoofd der
wereld geworden, kunt gij door de goddelijke religie meer gebieden
aan u onderwerpen dan vroeger door de aardse heerschappij. Met tal
van overwinningen gesierd hebt gij eens uw schepter uitgedragen over
land en zee; en toch hebt gij er in de oorlog niet zovelen onderworpen
als nu door de vrede van het Christendom.... De goddelijke
Voorzienigheid heeft het lot van het Romeinse rijk geleid. De vele
staten werden in één rijk verenigd en met elkaar verbonden, zodat de
prediking van het evangelie de weg gebaand vond..., en het licht
der waarheid, dat tot heil aller volkeren werd ontsluierd, zich des
te krachtiger van het hoofd uit kon voortplanten door heel het lichaam
der wereld.... Welke wasdom de beide apostelen door hun marteldood als goddelijke zaadkorrels onze stad geschonken hebben, dat
bewijzen de duizenden martelaren, die hen in hun graven omringen,
een heel volk van bloedgetuigen, dat met zijn glorie alles tot zich
trekt en dat voor Rome een ware diadeem van edelstenen vormt." 1
Uit die vreugde om een nieuwe glorie en een nieuwe taak groeide
echter geen heerszucht in Leo's hart, want hij had zichzelf en andere
bisschoppen voorgehouden, dat hij de leer moest verkondigen van
Hem, die gesproken heeft: „Leert van mij, want ik ben zachtmoedig
en nederig van harte, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want
mijn juk is zoet en mijn last is licht." Deze woorden haalt hij aan in
de ernstige brief aan zijn plaatsvervanger in Illyrië, aartsbisschop
Anastasius van Thessalonica, die dan besluit: „Dat zullen wij echter
stellig niet aan onszelf ervaren, als wij niet bovendien ter harte
nemen, wat de Heer eveneens gezegd heeft: „Wie onder u de grootste
is, die zij uw dienaar, en wie zichzelf verheft, zal vernederd, en wie
zichzelf vernedert, zal verheven worden"." 2
Hij weet, dat zijn heerschappij een andere is dan die der wereldlijke heersers, een geestelijke heerschappij namelijk, waarop de keizer
niet naijverig behoeft te zijn en die begonnen is met een arme visser.
Daarom kon hij zulke gedachten ook onomwonden tegenover de
keizer uitspreken, zonder vrees, verkeerd begrepen te zullen worden.
Hij deed dit bij een ontmoeting, die wel bijzonder in staat is, ons de
keer der tijden kenbaar te maken.
Toen keizer Valentinianus III in het jaar 450, met zijn gemalin
Eudoxia en zijn moeder Galla Placidia, naar Rome kwam, om op de
)

)

1) Sermo 82. Gedeeltelijk naar vrije vertaling van G r i s a r, Gesch. Roms 71.
2) Ep. 14.
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feestdag van het Romeinse primaat, toentertijd de 22e Februari
gevierd, met een groot gevolg de prins der apostelen in diens basiliek
zijn eerbied te betuigen, hield de paus een kortelings ontdekte homilie
ter ere van Sint Petrus, waarin hij zich ten aanhoren van de keizer
der Romeinen aldus uitte: „Ziet, een arme onaanzienlijke man als
Petrus heeft Christus de leiding gegeven over de eerste en grootste
stad ter wereld. Aan het hout des kruises hebben zich de schepters
der koningen onderworpen; het purper van het hof is onderdanig
jegens het bloed van Christus en de martelaren. De keizer komt, met
zijn schitterende diadeem getooid en door tal van krijgers begeleid,
de voorspraak van de visser inroepen. In diens verdiensten erkent de
heerser een schoner sieraad dan in de edelstenen, die zijn gewaden
bedekken. Welk een geheimenis van wijsheid, welk een wonderbare
werking van, Gods rechterhand! De rijken zoeken winst in de verdiensten der armen, edelen en voornamen werpen zich ter aarde
voor de graven der heiligen uit geringe stand." 1
Dit was de ware geest, die bij de politieke wisselingen de Kerk
in eenheid kon bewaren en leiden, en die het meeste bijdroeg tot
het vlechten van de nieuwe band, die het gebied van het WestRomeinse rijk omsluiten moest, toen de afzonderlijke delen dreigden
uiteen te vallen. Rome moest het nieuwe geestelijke middelpunt der
nieuwe westerse gemeenschap worden. Hier zocht men het voorbeeld
voor al, wat nog sloot. Dat waren echter alleen kerkelijke aangelegenheden, uitwendige en inwendige. Wij nemen dat al aanstonds waar
op het gebied der kerkelijke kunst, waarvoor Rome trouwens meer
modellen bood dan enige andere stad in het westen; immers, sinds
)

de heerschappij der Christelijke keizers beleefde daar de overgeleverde

Romeinse kunstbeoefening een nabloei, die weliswaar uitging van een
wegkwijnende stijl, maar toch nog wel karakteristieke producten kon
voortbrengen. Bij de bouw van kerken ging in het westen de basiliekstijl overheersen, die zich te Rome ontwikkeld had uit de vormen der
voorname particuliere huizen, waarin de Christenen ten tijde der
vervolgingen waren saamgekoren. In Italië en heel het westen door
bleef hij de eerste duizend jaren de gewone vorm der gebouwen, die
voor de bijeenkomsten en de cultus der Christenen bestemd waren.
Een tastbaar staal van hetgeen Rome het westen nu bood. De nog
zeer verzorgde taal der acten uit de kanselarij van Leo I en haar
eindconstructie der zinnen, die vaste rhythmische regels volgde,
werden in het westen nagebootst in liturgische gebedsformules en
andere nauwgezette composities: de befaamde cursus leoninus. Wel
ging die kennis gedeeltelijk verloren, maar geheel uitsterven deed zij
nooit; in de elfde eeuw leefde zij te Rome, aan de pauselijke kanselarij
vooral, weer op, en zij gaf de taal der Kerk een eigen bekoring en een
1

) M o r i n in Anecdota Maredsolana I (1893) 409. Vgl. G r i s a r, I 315.
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warmte, die ons schadeloosstellen voor hetgeen er aan verfijning van
klassieke stijl verloren ging. Die verder doorgevoerde verfraaiing der
taal, te zamen met de sierlijkheid van het jonge rijm, maakte het
middeleeuwse Latijn tot een taal, die verre van dood was, die integendeel verschillende stemmingen in rijkdom van wending en muzikaliteit kon uitdrukken.
Vervolgens heeft Rome natuurlijk met zijn liturgie ten voorbeeld
gestrekt overal, waar bij de viering der heilige geheimen de Latijnse
taal werd gebruikt. Uit de behoefte, de misgebeden der Romeinse
priesters volledig te kunnen overzien, ontstonden de Romeinse
sacramentaria, waarvan men het oudste aan Leo I heeft toegeschreven
ten onrechte echter, want het is afkomstig uit de zesde eeuw en
geeft de Romeinse liturgie van die tijd weer. Als tweede noemen wij
het sacramentarium, dat de naam van paus Gelasius (492-496) draagt,
maar uit de zevende eeuw stamt.
Waren dit algemene invloeden, die in de loop der tijden van
Rome als kerkelijk middelpunt van het Latijnse westen uitgingen,
meer rechtstreekse uitwerking hadden de organisatorische maatregelen
der afzonderlijke pausen. Leo I bleek voor zulke organisatorische
kwesties de ruime blik van een Romeinse wereldbestuurder te
bezitten. Hij droeg zorg voor de algemene invoering van de metropolitaanse bestuursvorm, waarin de bisschoppen van een kerkprovincie onder een metropoliet werden gesteld.

Boven dezen stonden dan de patriarchen. Als patriarch van
westelijk Rome had de paus zijn speciale vertegenwoordigers voor
Gallië te Arles, dat in plaats van Trier centrum van wereldlij k
bestuur over Gallië was geworden, en voor Illyrië te Thessalonica.
Leo omschrijft duidelijk de macht der diverse waardigheidsbekleders,
door er op te wijzen, dat de volmacht van metropolieten en patriarchen berust op de voorschriften, die de heilige vaders hebben uitgevaardigd, terwijl het primaat uit gpddelijke instelling voortkomt.
Door die geledingen moest de zorg voor de gehele Kerk samenkomen
op één punt, de Stoel van Petrus, en werd geen enkel gedeelte van
het hoofd gescheiden.
Eén daad vooral heeft duurzame dankbaarheid jegens Leo de
Grote gewekt, en werd door de volksverbeelding weldra met legenden
omsponnen: de krachtige voorspraak, waarmee hij voor Rome
opkwam tegenover de aanrukkende Attila. Deze aanvoerder der
Hunnen, die beurtelings Oost- en West-Rome bedreigden, was de
schrik van heel Europa geworden. Niemand leek bij machte, die wilde
horden naar het oosten terug te drijven, noch de diplomatie van

Byzantium, noch de Germaanse volkeren. Als een gesel Gods
bedreigde Attila allen zonder onderscheid met totale verwoesting
en slavernij. Weliswaar slaagde het veldheerstalent van Aëtius er in,
met behulp der Westgoten, hem in Gallië tegen te houden, door de
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volkerenslag op de Catalaunische Velden. Maar al was Attila daarna
teruggetrokken naar de Theiss-vlakte in Hongarije, zijn kracht was
volstrekt niet gebroken. In de winter 451-452 mobiliseerde hij
opnieuw en in 452 viel hij Italië binnen, waar niemand was, die hem
weerstand kon bieden. De belangrijke havenstad Aquileja werd
ingenomen en zo . geplunderd en verwoest, dat de weinige overgebleven bewoners er van afzagen, haar weer op te bouwen, en hun
toevlucht zochten in de beschermende lagunen, hetgeen het ontstaan
van Venetië ten gevolge had. Vervolgens werden Milaan en Pavia verwoest. Toen lag de weg naar Rome voor de Hunnen open. De Romeinse
senaat beried zich op middelen tot verweer met keizer Valentinianus III,
die zich alleen te Ravenna voldoende veilig voelde vandaar
immers kon hij het gemakkelijkst over zee vluchten naar Constantinopel. Men vond maar één middel. Men zou trachten, Attila door een
indrukwekkend gezantschap tot de aftocht te bewegen, misschien ten
koste van concessies, waartoe het gezantschap gemachtigd werd. Tot
leider van het gezantschap werd de man uitgekozen, wiens gezag
en waardigheid door allen het hoogst werden geacht, paus Leo; hem
werden toegevoegd de proconsul Albienus en de vroegere praefectus
praetorio Trigetius. Zij vonden Attila in zijn kamp nabij Mantua.
Welke betogen de paus tegenover de Hunnenkoning gehouden heeft,
weten wij niet precies. De Aquitaniër Prosper, die nog tijdens het
leven van paus Leo zijn kroniek schreef, zegt alleen, dat vervuld
werd, „wat Leo in zijn vertrouwen op de hemel, die de vromen in
hun stoutmoedige ondernemingen nooit verlaat, had verwacht". Er
zijn echter aanwijzingen, dat Attila vreesde, zo hij zich aan Rome
vergreep, een soortgelijk lot te zullen ondergaan als de Westgotische
heerser Alarik, die kort na de inneming van Rome een plotselinge
dood gestorven was. Het is niet onmogelijk, dat Leo zulke gedachten
in hem opwekte, door hem te herinneren aan de machtige prinsen der
apostelen, die Gods straf over hem zouden afroepen, wanneer hij zich
aan Rome vergreep. In ieder geval heeft Attila, naar aanleiding van de
woorden des pausen, Italië verlaten en werd de paus gehuldigd als de
bevrijder van Rome. Later sedert de elfde eeuw werd verhaald,
dat de apostelen Petrus en Paulus tijdens het onderhoud boven
's pausen hoofd in de lucht verschenen waren en Attila met getrokken
zwaarden hadden gedreigd. De kunst heeft deze legende herhaaldelijk
in beeld gebracht; het meest beroemd is de voorstelling dier scène
door Raffael in de Vaticaanse stanzen.
Nog een tweede maal werd het des pausen taak, Rome tot
voorspraak te strekken in moeilijke dagen en de verschrikking althans
enigszins te temperen. Keizer Valentinianus III had in kortzichtige
naijver Aëtius, de enige veldheer, op wie Rome zijn hoop nog vestigen
kon, met verwijten overladen en hem, toen hij zich verdedigde, in
dolle hartstocht eigenhandig vermoord, door de eunuch Heraclius
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geholpen. Uit wraak daarover werd de keizer kort daarop, de 16e
Maart 455, in de Romeinse straten gedood. De usurpator Maximus,
die tot de keizersmoord had aangestookt, genoot slechts korte tijd de
aldus veroverde heerschappij. De Wandalenkoning Genserik kwam
drie maanden later met zijn roofzieke scharen uit Afrika overgestoken.
Maximus wilde vluchten, maar werd door de verbitterde menigte
van zijn paard gerukt en afgemaakt. Genserik drong de keizerloze en
weerloze stad binnen. Toen trad Leo, door zijn priesters begeleid,
hem onverschrokken tegemoet en wist hij de Wandaal te bewegen
tot de belofte, dat de inwoners verschoond zouden blijven van moord
en brandstichting. De plundering van Rome was echter veel ontzet
dan die onder Alarik, welke slechts drie dagen geduurd had.-tendr
De Wandalen plunderden Rome veertien dagen lang, van 15 tot 29
Juni 455, de dag der apostelen. Waarschijnlijk was het aan Leo te
danken, dat de plundering die dag ophield, gelijk ook hij bereikt zal
hebben, dat de beide basilieken der apostelen en de Lateraankerk,
hoofdkerk van de bisschop van Rome, voor plundering gespaard
bleven. Terwijl de keizerin-weduwe Eudoxia met tal van gevangenen
en ontzaglijke buit naar Afrika werd gevoerd, kon de paus met de onaangetaste schatten vanzijn voornaamste kerken teRome blijven. Nu wisten
de Romeinen, wat de paus en de graven der apostelen voor hen betekenden: het enige, dat de verwoesting overleefde. Door de moed, waarmee de paus tweemaal voor de ongelukkige stad in de bres sprong,

toen geen keizer haar meer beschermen kon, is het aanzien van het
pausdom in heel de Christenheid ten zeerste gestegen. Nu waren er
haast geen heidenen meer, die op het Christendom afgaven; in de
dagen van Attila en Genserik had een Augustinus niet meer naar de
pen hoeven grijpen, om de Christelijke leer te verdedigen tegen de
aantijging, dat zij schuld had aan Rome's ondergang. Rome had nog
slechts betekenis als de stad der pausen, der opvolgers van Petrus.
Maar hoe groot dit resultaat ook was mede bereikt door de
tijdsomstandigheden en door Leo de Grote met zijn onwrikbare
princiepen, zijn snelberadenheid en zijn practische blik, de eigenschappen, welke een leider het meest nodig heeft het kon bij het
opperhoofd der Kerk nauwelijks een gevoel van zegepraal wekken.
Niet alleen verbood hem zulks de Christelijke nederigheid, die ook
hij beoefende, het werd hem belet door zijn kennis van de Romeinse
wereld om hem heen; immers, gering nog was het aantal hunner, in
wie hij kerkelijke en echt Christelijke gezindheid verwezenlijkt zag.
Wij weten uit zijn eigen woorden, dat de grote massa slechts uiterlijk
het Christendom had aangenomen, innerlijk echter niet veel veranderd was. In een preek beklaagde hij er zich over, dat de schrik wegens
de plundering van Rome door Genserik maar al te snel vergeten
werd, en dat er zo weinigen deel kwamen nemen aan het boete- en
dankfeest, na die dagen van ontzetting ingesteld. „Ik schaam mij, het
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uit te spreken, maar mag het, niet zwijgen: de geest der wereld en de
duivelen wordt groter ijver betoond dan de heilige apostelen; dolzinnige schouwspelen trekken meer volk dan de begraafplaatsen der
martelaren. Waren het de circusspelen, die u behoed hebben voor de
dood door het zwaard, of was het de voorbede der heiligen? Hadden
wij niet de volle toorn Gods verdiend en zijn wij niet toch gespaard
gebleven, opdat wij in onszelf zouden treden en vergeving zoeken?" 1
Uit dezelfde preek weten wij, dat sommigen de aftocht der Wandalen
aan de invloed van gunstige gesternten toeschreven en aldus nog
trachtten, heidens bij geloof te verbreiden. Leo veroordeelt een ceremonie, die van de Manichaeërs was overgenomen: velen plachten,
op de hoogste treden voor de St. Pieter, voor zij de basiliek betraden,
zich om te wenden en de zon met buigingen te groeten. Hij wijst er
de onwetenden op, dat de stralende zonneschijf een weerglans was
van de Schepper, die in de kerk aanbeden werd. 2) Hij vermaant
degenen, die zich slechts voor het uiterlijk bekeerd hadden, dat het
niet voldoende was, de dienst der heidense goden te hebben opgegeven. „Het heeft geen nut, dat wij ons veilig voelen in de vrijheid
des geloofs, als wij de verdorven begeerlijkheden geen weerstand
bieden. Des mensen hart toont zich in de aard zijner werken, en hoe
het innerlijk is, dat wordt kenbaar aan de verscheidenheid der
handelingen." 3
De vernieuwing der zeden was echter bijzonder moeilijk in die
tijden met hun herhaalde verschrikkingen, de laatste stuiptrekkingen
van het ondergaande West- Romeinse rijk. Nauwelijks zat een keizer
op de troon, of hij werd afgezet of gedood. Zestien jaar lang werd over
de keizerstroon beschikt door de Germaanse veldheer Ricimer, met
zijn Germaanse huurtroepen, die in 456 Avitus ten val had gebracht.
Eindelijk weigerden de Germaanse troepen echter, hun bloed te
vergieten voor iemand, die slechts in naam keizer was. Toen de
Romeinse veldheer Orestes zijn jeugdige zoon Romulus Augustulus
op de troon plaatste, verklaarden zij, nog slechts voor eigen rekening
dienst te willen doen. Zij eisten betere huisvesting door een wijziging
in de inkwartieringswet: de Romeinse huiseigenaars zouden hun het
derde deel van hun panden niet meer ten gebruike, maar in eigendom
moeten afstaan; en toen zij dit niet gedaan kregen, kwamen zij, onder
aanvoering van Odoacer, met de wapenen voor hun eis op. In 476
versloeg Odoacer Orestes en dwong hij Romulus Augustulus, de
keizerlijke waardigheid neer te leggen, terwijl hij zichzelf als koning
alle macht in Italië toeëigende. Na 486, toen in noordelijk Gallië
ook Syagrius verslagen werd, door Clovis, was er geen Romeinse
)

)

1) Sermo 84. Vgl. G r i s a r I, 79 A. 1.
2) Sermo 27 c. 4.
3 ) Serino 36.
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gebieder meer op de bodem van het West- Romeinse rijk. Overal
heersten koningen van Germaanse stam.
Te Rome zelf echter besefte men toen nog maar nauwelijks, dat
er een tijdperk der wereldgeschiedenis geëindigd was, nu de rij der
West- Romeinse keizers was afgebroken. De heerschappij van de
Germaanse bevelhebber beschouwde men als een tijdelijk verschijn
sel de senatoren, die aan hogere politiek deden, wendden hun
blikken naar Oost -Rome en hoopten, dat de Germanen door die
macht vroeg of laat uit Italië verdreven zouden worden. Het Romeinse
bewind bleef trouwens ook in Italië nog voortduren. In Spanje en
Gallië, waar de Germanen reeds langer tijd de bovenhand hadden,
was dit niet het geval. Daar was men al begonnen, met de Germanen
rekening te houden: men achtte het niet meer onmogelijk, dat zij hun
positie zouden weten te handhaven. Het bewijs hiervoor vinden wij
bij twee geestelijken, die naar de pen grepen, gelijk eens Augustinus,
om de gedachten der Romeinse Christenen te leiden, opdat zij niet
zouden afdwalen van het geloof en voort blijven leven als heidenen.
Een dier beide schrijvers is de Spanjaard Orosius, presbyter in
Lusitanië. Op zijn reizen kwam hij tweemaal bij Augustinus te Hippo,
en bij zijn tweede bezoek vatte hij het plan op voor een geschiedkundig werk, speciaal gewijd aan een thema, dat in de Stad Gods niet
uitvoerig was behandeld. De Christenen, die wegens de rampen des
tijds twijfelden aan Gods voorzienigheid, wilde hij aantonen, dat het

de mensen ook vroeger altijd slecht was vergaan, vaak nog slechter
dan tegenwoordig. Orosius schreef dus een werk, getiteld: „Zeven
boeken der geschiedenissen tegen de heidenen ", dat niet geheel
voltooid werd. Hij schreef het in de jaren 417-418, toen de Westgoten
zich juist door Spanje hadden verspreid. Dit werk is van groot formeel
belang: het was de eerste proeve van een Christelijke wereldgeschiedenis, stond in de Middeleeuwen hoog in aanzien en prikkelde tot
soortgelijke arbeid. Orosius' opzet betekende ongetwijfeld een grote
vooruitgang tegenover de antieke historiografie, immers, de oude
geschiedschrijvers hielden zich bij hun werk steeds aan nationale
tendenzen en binnen nationale grenzen. Ook bij Orosius is er een
tendenz; maar die is van andere aard; zij komt voort uit zijn apologetische gedachten. De troost, die de geschiedenis in benarde tijden kan
bieden, overdrijft hij, door al het kwade bijeen te zetten in een vaak
oppervlakkige compilatie, en de vroegere onheilen te vergroten, en
daarentegen de tegenwoordige rampen in een vaak geforceerde kijk
te verkleinen. Niettemin vinden we in zijn werk verrassende nieuwe
gedachten, die wij voordien nog niet aantroffen. Als hij wijst op de

onafgebroken oorlogen, waardoor de Romeinen hun wereldrijk
hadden saamgesmeed, prikkelt hij tot een volkomen gezonde ver oordeling van de imperiale politiek der Romeinen. „Zie, terwijl Rome
gelukkig overwint, wordt alles, wat buiten Rome is, ongelukkig
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overwonnen. Moet men dan zo hoogschatten die druppel bezwaarlijk
geluk, waaraan de vreugde van één enkele stad te danken is, te midden
van zulk een massa ongeluk, waardoor de val van heel het aardrij k
wordt veroorzaakt?" 1 ) Wel waardeert hij de culturele eenheid van
het Romeinse rijk, die het mogelijk maakte, dat hij op zijn reizen
overal werd verstaan en vriendschappelijke relaties aan kon knopen.
Maar Romeinse nationale trots steekt daar niet meer achter. Het is
de eenheid der Romeins-Christelijke cultuurgemeenschap, die hij
prijst, wijl hij als „Romein en Christen bij Christenen en Romeinen"
overal makkelijk toegang kreeg. „Onder de Romeinen roep ik als
Romein, onder de Christenen als Christen, onder de mensen als mens
op grond der wetten de staat aan, op grond van de godsdienst het
geweten, op grond van gemeenschap de natuur. Ik gebruik tijdelijkk
ieder land als vaderland, omdat het vaderland, dat het ware is en
dat ik liefheb, niet op de aarde is." 2 ) Het is dus de hogere cultuurgemeenschap, berustend op Christelijke overtuiging en Christelijke
manieren, die hij als een weldaad beschouwt. De conclusie, dat
Orosius derhalve te kort schoot in vaderlandsliefde, zou onjuist zijn.
Zijn hart klopt ook voor zijn vaderland. Maar dat vaderland is het
vaderland in engere zin, zijn geboorteland. Wij zien dus bij hem
een nieuw nationaliteitsgevoel opkomen, dat zeer goed kan samengaan
met een algemene culturele saamhorigheid, maar niet past bij een
machtsheerschappij, die de individualiteit der volkeren opzij schuift,
gelijk de Romeinse staat er een was. Met smartelijke woorden herinnert
hij er zijn landgenoten aan, hoe hun voorouders tweehonderd jaar lang
door de Romeinen beoorloogd werden, met het verlies hunner
onafhankelijkheid als gevolg. Hij laat zelfs de hoop doorstralen, dat
er voor hen misschien een betere tijd zou kunnen volgen uit de
huidige beproevingen.
In hetzelfde verband ziet hij ook de barbaren met andere ogen
dan de andere schrijvers van zijn tijd. Hij somt met ijver hoewel
alleen om zijn tijdgenoten te troosten -- al het goede en minder erge
op, dat hij van de barbaren te zeggen weet. Zo woest en onmenselijk,
als beweerd werd, waren ze toch niet: wie niet onder hen wenste te
verblijven, lieten zij rustig heengaan. Zij begonnen de akkers te
bebouwen. Zij behandelden de achtergebleven Romeinen als hun
bondgenoten en vrienden, „zodat er onder hen reeds vele Romeinen
leven, die een vrijheid in armoede onder de barbaren verkiezen boven
ongerustheid met schatplichtigheid onder de Romeinen. Maar al
waren de barbaren alleen hiertoe in het Romeinse gebied binnengelaten, dat overal in oost en west Christus' kerken door Hunnen,
Sueven, Wandalen, Bourgondiërs en tal van andere volkeren met
gelovigen werden gevuld, dan moesten wij daarom reeds Gods
1 )1.VC.1.

2)1.VC.2.
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erbarming loven en prijzen, wijl immers, zij het ook door onze verschrikking, zoveel volkeren de waarheid leerden kennen, die zij slechts
op deze wijze konden vinden." 1)
Zo onderscheidt hij een nieuwe roeping der Romeinen, waaraan
men vroeger nauwelijks wou denken: de volkeren, die hen aanvielen,
het Christendom te brengen; en dan denkt hij zich een Christelijke
volkeren- en cultuureenheid, op Romeinse grondslag, die hij „Romania" noemt. 2) Dit is opnieuw een sprekend bewijs, hoezeer de
Christelijke gedachte de geesten verruimen kon, en hoe alleen het
Christendom in staat was, de Romeinen door de zware tijden van de
val des rijks veilig heen te leiden met behoud van hun culturele
roeping. De schrijver van deze eerste kroniek der wereldhistorie is
de eerste geweest, die de tekenen des tijds juist verklaarde en de
toekomst voorzag.
Zeer waarschijnlijk is er op die gedachten, trouwens slechts hier
en daar ingevlochten, toentertijd weinig acht geslagen, of werden
ze met de andere troostende gedachten, waarin men heul zocht bij
de nood der tijden, zonder veel critiek aanvaard. Later echter, en
vooral in de nieuwe tijd, heeft men Orosius een verwijt gemaakt
van de gezichtshoek, waaruit hij alles bezag. Men nam hem zijn
pessimistische geschiedbeschouwing kwalijk, die overal slechts
ellende en oorlog toonde, en waarmee hij in de Middeleeuwen school
heeft gemaakt; en dit verwijt werd uitgestrekt over de Christelijke
geschied- en levensbeschouwing in 't algemeen. Niet ten onrechte
ziet men de wortel van Orosius' opvatting der geschiedenis in de
algemene Christelijke levensopvatting. Wijl de Christenen hun doel
hiernamaals hebben, kunnen zij het geluk niet op deze wereld zoeken.
Dat men het hier op aarde niet volmaakt kan vinden is trouwens een
levenservaring, die de Christenen niet het éérst hebben opgedaan.
Zij hebben echter dit voordeel, dat er met hun pessimisme op
godsdienstige grond volstrekt geen verbitterd en tobberig practisch
pessimisme samengaat; want zij nemen uit Gods hand alle lotgevallen,
goede en slechte, met dankbare gewilligheid als hun deel aan. Hieruit
is te verklaren, dat we bij deze voorvechter der pessimistische
geschiedbeschouwing toch zo'n merkwaardige hoop op beter tijden
aantreffen, als hij over zijn eigen tijd spreekt. Die hoop, waardoor hij
zich van al zijn tijdgenoten onderscheidt, wortelt in het Christelijk
geloofsvertrouwen op de eindoverwinning.
Een tweede priester-schrijver uit de vijfde eeuw streeft soortgelijke bedoelingen na als Orosius: hij wil er de Christenen toe
brengen, de rampen als verdiende straffen te beschouwen. Wij
bedoelen de priester Salvianus, die waarschijnlijk uit Noord - Gallië
afkomstig was, want hij had bloedverwanten te Keulen, en hooglijk
1

) 1. VII c. 41.

2)

1. III c. 20, 11; 1. VII c. 43, 5.
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roemt hij Trier, waar wellicht zijn bakermat stond. Hij had, Christen
zijnde, de dochter van een heiden, Palladia, gehuwd, en haar bewogen
het Christendom aan te nemen. Enkele jaren na hun huwelijk
besloten de echtgenoten, gelijk toentertijd velen deden, een ascetisch
leven te gaan leiden en voortaan slechts als broer en zuster samen te
leven. Salvianus bereikte een hoge ouderdom, hij leefde omtrent 480
nog, toen er geen West- Romeins rijk meer bestond, en wordt aangeduid als priester van Marseille. Ongeveer midden der vijfde eeuw
schreef hij het werk, dat nu onze belangstelling vraagt, de acht
boeken over het bestuur Gods. Hij droeg het op aan zijn vroegere
leerling, de bisschop Salonius. De oorspronkelijke titel van het
geschrift schijnt geluid te hebben: „Over het huidige Godsgericht ",
maar misschien heeft men die te streng gevonden en hem daarom
door een andere titel vervangen. De oude naam gaf de inhoud echter
nog beter weer. Salvianus wil aantonen, hoe God in zijn tijd gericht
houdt. Réeds Orosius had hier en daar in zijn werk de gedachte
aangestipt, dat men over het onheil niet mocht klagen, wijl daarin
ook straf school voor de ongerechtigheden, die men begaan had. Deze
afzonderlijke gedachte nu werkt Salvianus uit, maar meer om aan te
klagen dan om te troosten. Hij polemiseert niet tegen heidenen (die
waren er haast niet meer onder de Romeinen in zijn omgeving) maar
tegen Christenen, die Gods leiding over der mensen lotgevallen
ontkennen, wijl Hij de goeden niet helpen en de bozen niet straffen
zou. Die opvatting zette wijd de deur open voor zedelijke bandeloosheid ; het baatte niets, goed en vroom te leven, zei men God
bekommerde zich niet om de mensen. Verontwaardigd treedt Salvianus tegen dit ongeloof in het geweer: De Christelijke Romeinen

morren tegen God, wijl hij ze door de barbaren laat onderdrukken.
Maar verdienen de Romeinen dat dan niet? Zij willen immers niet
aan God geloven, zoals het moet, en nog minder naar het geloof
leven? Hier vond hij gelegenheid, tot weerlegging der ongegronde
en dwaze tegenwerpingen, een ontzettend beeld af te schilderen van
de onzedelijkheid en ongerechtigheid, die uit heidense tijden nog
voortleefden onder de Christelijke Romeinen. De ondeugd, nog
toegenomen, verdiende Gods straf. Hij strafte nog te weinig.
Misschien is de polemicus vaak te hard van oordeel geweest in
zijn betoog, dat niet vrij is van hartstocht en rhetoriek; wij echter
vinden in zijn uiteenzettingen een wel treurig, maar uiterst leerzaam
beeld van de morele toestand in zijn tijd. Wij kunnen opmerken,
hoe de toestanden en het begrip der toestanden waren gevorderd.
Salvianus spreekt anders over eigen tijd dan Augustinus; die schreef
immers onder de bescherming van het Romeinse bestuur, terwijl in
Gallië alles reeds ineenstortte, toen dit beeld getekend werd.
Salvianus erkent, dat het gedaan is met heel de macht en de
materiële beschaving van het Romeinse rijk. Dit wil hij tegenover
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zijn lezers met nadruk uitspreken, om hun ogen te openen voor hun
verdwazing. „Wij hebben de godsdienst leren kennen, in onwetendheid vinden wij geen verontschuldiging. De vrede en de rijkdom van
vroeger tijden hebben wij niet meer. Al, wat er eenmaal was, is
weggehaald of veranderd; alleen de ondeugden zijn gegroeid. Van de
vroegere vrede en welstand is ons niets overgebleven dan de misdaden,
waaraan de welstand niet te danken was. Waar zijn dan de oude
schatten en waardigheden der Romeinen? Eens waren de Romeinen
de sterksten, nu zijn zij krachteloos. De oude Romeinen werden
gevreesd, nu vrezen wij; eens betaalden de barbaarse volkeren de
Romeinen schatting, nu zijn wij de barbaren schatplichtig. De
vijanden verkopen ons het genot des lichts, heel ons heil steunt slechts
bij hen op de markt. Wat is ons ongeluk diep! Wat is er van ons
geworden! En daar moeten wij de barbaren nog dankbaar voor zijn,
van wie wij onszelf afkopen met geld. Wat kan er vernederender en
rampzaliger voor ons zijn? En denken wij, wier leven zo is, daarna nog
te leven? Ten overvloede maken wij ons nog belachelijk ook. Het
goud, dat wij betalen, noemen wij geschenken. Wij zeggen, dat een
geschenk is, wat toch de prijs, de betaling is voor ons grenzenloos
hard en smadelijk bestaan. Alle gevangenen genieten de vrijheid, als
zij zich eenmaal hebben losgekocht; wij echter kopen ons onophoudelijk los en worden nooit vrij." 1 ) Zo kost het hem ook geen moeite,
ronduit te verklaren: „De Romeinse staat is al dood, of ligt te zieltogen daar, waar hij nog schijnt te leven." 2 ) Dit werd geschreven
omstreeks 450, voor Attila's inval in Gallië. Salvianus heeft de toekomst voorzien met de scherpe blik van de onverbiddelijke rechter.
Het somber beeld van zedeloosheid, dat hij ons onthult, maakt
ons echter ook duidelijk, hoe het Romeinse rijk ten val neigde en
onder moest gaan. Met gerechtvaardigde afschuw beschrijft hij, hoe
de Christenen uit het heidendom de hartstocht voor schandelijke
circusspelen en onzedelijke toneelvoorstellingen hadden . overgehouden te Rome weeklaagde in dezelfde tijd paus Leo over
hetzelfde verschijnsel. „Ik vraag u," schrijft Salvianus, „op uw
geweten af, welke plaats op een groter aantal Christelijke mannen
kan bogen, het hol van het publieke spel of de voorhal Gods.... Op
die dag der ferialia (in Februari) komen zij, die zich Christenen noemen, niet alleen niet ter kerke, onverschillig welk kerkelijk feest het
is, maar zijn zij eens zonder erg gekomen, dan verlaten zij de Kerk,
als zij horen, dat er spelen worden gehouden." 3 ) Geen rampen konden
de hartstocht intomen. De weinige aanzienlijken, die na de derde
verovering van Trier nog gebleven waren, vroegen de keizer om

circusspelen
1)

zij wisten geen beter troost na de verwoesting der

1. VI c. 18, 98 S.
)1. VI C. 7, 37 S.

2)

1. IV c. 6, 30.
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stad. 1 ) Aan het gebras en de dolzinnige genotzucht kwam daar, ook
midden in de treurigste rampspoed, geen einde. Met eigen ogen had
hij gezien, hoe bejaarde waardigheidsbekleders aan gastmalen
aanlagen, terwijl de stad verwoest dreigde te worden; terwijl de
vijand Keulen binnentrok, hielden de stedelijke autoriteiten een
drinkgelag. 2
Pijnlijk scherp belicht hij het ergste euvel, waaraan de Romeinse
maatschappij leed, in de slavenstand, die de grote school der zedeloosheid is geheten. Het wordt ons hier overduidelijk, welke sociale
ellende daar onvermijdelijk mee samenging. Waarschijnlijk met recht
verweet men de slaven, dat zij allemaal dieven waren. Maar hoe
werden zij dat? Doordat zij niet voldoende gevoed en beloond werden.
Zij dachten altijd aan vluchten, werd er geklaagd. Maar was hun dat
kwalijk te nemen, bij de behandeling, die zij ondervonden? Zij
werden door iedereen geslagen, ook door hun medeslaven. Zij werden
voor leugenaars gescholden. Men dwong ze tot liegen door de pij niging, die hen wachtte. 3 ) Gewoonlijk gaven de meesters hun slaven
een slecht voorbeeld; zag men dezen algemeen voor slecht en verachtelijk aan, dan moest men niet vergeten, dat de meesters hun vrijheid
gebruikten, om nog slechter te zijn dan zij. De meesters doodden
hun slaven, wijl zij daar het recht toe meenden te hebben. De slaaf
zal zich wel hoeden voor doodslag, want hij weet, dat hij dan de dood
niet ontkomt. De rijken veroorloven zich tegenover slavinnen alle
schaamteloosheden en voelen zich toch verre verheven boven de
slaven. De slaven echter hebben geen bijzitten en plegen geen veelwijverij. 4
)

)

Vervolgens schildert Salvianus de economische misstanden en

de onrechtvaardigheid, die daarmee samenging. Hij geselt vooral de
willekeur en de onrechtvaardigheid der belastingheffing, die een steeds
toenemende armoede teweegbracht. Hij protesteert er met recht
tegen, dat de belastingbetalers geen woord mochten meespreken bij
de vaststelling der uitgaven, dat er geen controle bestond op de
belegging der belastinggelden. Hij wijst op corruptie onder de
ambtenaren. Zij kochten hun ambten en plunderden dan de bevolking,
om de koopprijs met winst terug te halen. Als vertegenwoordiger
der verdrukte lagere standen tekent hij protest aan tegen de druk,
die het kapitaal uitoefende, doordat de rijken van hun vermogen
misbruik maakten, om de zwakkeren tot slaven te maken. Misschien
wat te heftig keert Salvianus zich hier tegen de curiales, die aan hun
stand gebonden waren en verantwoordelijk werden gesteld voor de
belastingopbrengst, die dus evengoed slachtoffers waren van het
heilloze belastingsysteem als de anderen allemaal, de een vroeger, de
1)

1. VI c. 15, 85.
)1. IV c. 3.

2)
4)

1. VI c. 13, 73 ss.
1. IV c. 5, 6.
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ander later. Het strekt hem echter tot eer, dat hij volgens de traditie
der Kerk vooral ten gunste der lagere standen optreedt en ook de
verdediging op zich neemt der opstandig geworden boeren, die, tot
wanhoop gedreven, plunderend het land door trokken. „Hen, die wij
tot misdaad hebben gedreven, noemen wij rebellen, verworpelingen.
Waardoor zijn zij anders Bagaudae (boeren-bandieten) geworden dan
door onze onredelijkheid en de onrechtvaardigheid der rechters, door
hun vonnissen en roverij ?" 1 ) Terwijl hij bij de beambten onrechtvaardigheid en laster scherp veroordeelt, verwijt hij de kooplieden
bedrog en meineed.
De overgave aan onbetoomd genot, de gewetenloze jacht naar
geld en gewin, de uitbuiting der lagere standen hadden, zo zien we
hier duidelijk, de Romeinse samenleving diep bedorven, en een onwijs
belastingsysteem, door ambtenarencorruptie geholpen, versperde de
staat de weg tot beterschap. Slechts één belangrijke oorzaak van
Rome's ondergang heeft Salvianus niet genoemd, wijl zijn stof daartoe
geen aanleiding gaf. De Romeinen hadden er gezwegen van enkele
uitzonderingen van afgezien, de wapens te dragen, hun oorlogen
met eigen soldaten te voeren en zich met eigen hand te verdedigen.
Wel zijn er tot de val van het Romeinse rijk toe Romeinse veldheren
geweest de reeds genoemde Orestes, de vader van Romulus
Augustulus bijvoorbeeld maar zij waren afhankelijk van Germaanse
troepen, die hun steeds hun wil opdrongen. Die afkeer der Romeinse
bevolking van het wapenbedrijf had echter ook oorzaken op moreel
gebied: klaarblijkelijk bedankten de Romeinen er voor, zich te laten
scheiden van de genietingen, die hun stad zo overvloedig bood, en
dus lieten zij de krijgsdienst graag over aan de Germanen, die zich
daartoe aanboden. Het slot van dit alles is geweest, dat de Germanen
onder eigen aanvoerders de openbare macht in handen namen of
kregen.

De morele oorzaken, die geleid hadden tot de nieuwe toestand,
waarin onderworpen Romeinen gehoorzamen moesten aan Germaanse
heersers, zag Salvianus zeer goed, en hij laat volstrekt niet na, ze
tegenover zijn Romeinse geloofsgenoten als bewijsgronden te
gebruiken. Hij vergelijkt de ontaarde Christelijke Romeinen met de
Germaanse heidenen en Arianen en komt tot de conclusie, dat de
Romeinen een veel strengere veroordeling verdienden dan de Germanen, wie natuurlijke gaven óók niet ontbraken, wijl zij minder
verdorven waren dan de Romeinen. „In vergelijking met hen allen
zijn wij, wat de goddelijke wet aanbelangt, ongetwijfeld beter; wat
echter het leven en de handelingen betreft, moet ik met grote droefheid zeggen, dat wij slechter zijn. Dat wil ik nu niet van het geheel
des Romeinsen volks zeggen als uitzonderingen noem ik ten eerste
1)1.Vc.6.
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alle religieuzen, en vervolgens enige wereldlingen, die gelijk de
religieuzen zijn, of, zo dat te veel gezegd is, althans ten opzichte van
een zekere rechtschapenheid in eerzame handelingen op hen lijken
maar alle anderen of bijna allen treft meer schuld dan de barbaren." 1 ) Van de wilde stammen zijn de Saksen woest, de Franken
trouweloos, de Gepiden wreed, de Hunnen schaamteloos, de Alemannen drankzuchtig, de Alanen roofziek. Maar al die ondeugden hebben
de Romeinse Christenen ook, en hun schuld is groter, wijl zij Christenen zijn, en het zo ver drijven, dat zij bij hun wandaden Christus
bezweren en velen hunner gewend zijn te zweren: „Bij Christus, dat
neem ik ", „Bij Christus, die sla ik ", „Bij Christus, hem dood ik".
Van de Ariaanse Germanen kent hij in 't bijzonder de Goten en de
Alanen. De vergelijking met hen valt voor de Christenen nog ongunstiger uit, want zij tonen gunstige trekken, die bij de rechtzinnige
Christenen ontbreken. Bij hen zien we, dat de stamgenoten elkaar
liefhebben. De Romeinen zijn echter bijna allen vijandig tegen
elkaar, en met nijd vervuld, zij willen elkaar niet helpen, maar
zoeken slechts eigen voordeel ten koste van de ander, zodat velen der
onderdrukten bij de Germanen hun toevlucht zoeken.
Hier vinden wij de vaak geciteerde plaats: „Daarom vluchten de
bedrukten alom naar de Goten of naar de Bagauden of naar andere
barbaren, die overal heersen, en zij krijgen er geen spijt van, want
zij willen liever vrij leven onder de schijn van gevangenschap dan in
gevangenschap onder de schijn van vrijheid. Zo wordt nu de naam
van Romeins burger, die eens niet alleen hoog gewaardeerd, maar ook
tegen dure prijs gekocht werd, vrijwillig versmaad; men ontvlucht
hem, hij wordt niet voor gering, doch voor verfoeilijk aangezien." 2 )
In 't bijzonder vergelijkt hij Goten en Wandalen met Romeinen met
het oog op de ondeugd der ontucht, en weer valt de vergelijking zeer
ten ongunste der laatsten uit. „Onder kuise barbaren zijn wij onkuis.
Ik zeg nog meer: zelfs de barbaren nemen aanstoot aan onze onreinheid .... Ontucht is bij de Goten een misdaad.... Nu vraag ik hun,
die menen, dat wij beter zijn dan de barbaren: laten zij zeggen, wat
daarvan slechts zeer weinig Goten doen, wat daarvan de Romeinen
allen of bijna allen doen? En dan verbazen wij ons, dat God de
gebieden van Aquitanië en van ons allen aan de barbaren heeft
gegeven, terwijl de barbaren die landen, welke de Romeinen met hun
ontucht hebben bevlekt, nu door hun kuisheid reinigen." 3 ) Zo
werden ook Spanje en Afrika de Wandalen gegeven, wijl de Wandalen zijn opgetreden tegen de huizen van ontucht. De Romeinse
steden in Afrika, Carthago vooral, waren vol onreinheid en onzedelijkheid geweest, de Wandalen hadden ze gereinigd. De Germanen
verdienden ook daarom Gods hulp, wijl zij voor de strijd God om de
1)

1. IV c. 13, 61.

2)

1. V c. 5, 22.

1)

1. VII c. 6.
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overwinning plachten te bidden en op hem hun vertrouwen stelden,
wat wij niet gedaan hebben. Zo konden dus de Romeinen uit de
gebeurtenissen opmaken, hoe God oordeelde over hen, en hoe over
de Goten en Wandalen: „Zij groeien dagelijks, wij sterven af; zij
komen op, wij worden vernederd: zij bloeien en wij verdorren." 1 )
Salvianus schikt er zich dan ook in, dat de Germanen de heerschappij behouden, en ziet daarin een rechtvaardig godsgericht.
Weliswaar zegt hij dat alles, om de Romeinen, die aan Gods bestuur
niet geloven wilden, hun ongeloof te verwijten, dat God des te meer
bestraffen moest, wijl de Romeinen het ware geloof geleerd was; dus
konden de Romeinen zich bekeren, dan vond alleen hun zaak genade
in de ogen van God, en ook in de ogen van de zo bitter lakende
schrijver, voor wie de Goten en Wandalen dan toch barbaren waren.
Het is een krachtige strafpredikatie, die schokken wil, daarom de
tinten zo donker mogelijk aanzet en de tegenpartijen zo licht mogelijk
laat schijnen. Wij kunnen flagrante eenzijdigheden constateren. De
Wandalen in Afrika hebben zich die hoge lof voor hun zedelijkheid
kort na hun vestiging aldaar onwaardig gemaakt; na enkele generaties
spreidden zij, door de vermenging van barbaarse onbeschaafdheid
met Romeinse decadentie, een zo grote verdorvenheid ten toon, dat
zij honderd jaar laten de Byzantijnen bijna geen tegenstand meer
konden bieden. Ook heeft Salvianus bij de veroordeling zijner landgenten te weinig rekening gehouden met de inwendige politieke en
sociale ontbinding, waardoor de zedelijke ontaarding aanzienlijk in
de hand werd gewerkt. Maar al wil een rechtvaardig beoordelaar op
zijn uitspraken nog zoveel afdingen, er blijft genoeg over om aan te
tonen, dat de Romeinse bevolking de kracht niet meer in zich had,
om zich tegenover de Germanen te handhaven, en dat vooral de
zedelijke kracht daartoe ontbrak, terwijl de Germanen toen nog de
zedelijke kracht toonden van een natuurvolk, dat nog door geen
overbeschaving was aangetast; het was hun taak, daarmee een vernieuwende invloed op de Romeinse bevolking uit te oefenen, dank
zij de niet onbelangrijke medewerking der Kerk.
Wij . moeten nog even in 't bijzonder de aandacht vestigen op
hetgeen ons in Salvianus' beschrijving het meeste treft. Wij worden
uit zijn beschrijving gewaar, dat de Kerk in. de strijd tegen de decadentie der Romeinse samenleving machteloos gestaan zou hebben,
als de geleidelijke invoering van gezonde nieuwe vormen niet
mogelijk was gemaakt door de val van het Romeinse rijk, door de
ontbinding der verdorven sociale verhoudingen en de voze economische toestand enerzijds, en het toetreden van fris bloed anderzijds.
Enkele voortreffelijke Romeinen, wie het Christendom in merg en
been was doorgedrongen, konden die vernieuwing reeds toen in
1)

1. VII C. 11, 49.
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zichzelf of in kleine kring bewerke z; mannen als Ambrosius en
Augustinus konden het ideaal van Cl tristelij k denken en leven voorbeeldig verwezenlijken en voor alle tijden heuglijk formuleren; de
grote menigte echter kon hen niet vc [gen, en de lidmaten der Kerk,
die leven moesten in de wereld, zo ils zij nu eenmaal was, liepen
gevaar, door de verwording der tijdei te worden meegesleurd. Daar van hebben wij reeds sporen gezien i i de onenigheden, die zich soms
voordeden bij de pauskeuzen; nog c uidelij ker worden ze ons door
Salvianus op zijn krasse manier g >wezen. Het zijn ontzettende
woorden, die hij neerschrijft in de z renen : „De Kerk zelf, die God
in alles tot mildheid moest stemmen wat is zij anders dan degene,
die God tot toorn moet prikkelen? W it is bijna heel de gemeenschap
der Christenen afgezien van de weinigen, die het kwaad ontvluchten anders dan de droesem d ;r ondeugd? Hoevelen vindt gij
er in de Kerk, die geen dronkaards of slempers of echtbrekers of
hoereerders of rovers of brassers of c ieven of moordenaars zijn? En
wat bij dat alles het ergste is, men :an er het einde niet van zien.
Ik vraag het geweten aller Christens n: wie is daarvan niet iets of
alles? Het zou makkelijker zijn iemand te vinden, die dat alles is,
dan die er niets van is.... In die verdorvenheid der zeden is bijna
heel het kerkelijke volk weggezonken, zodat het in het hele Christelijke
volk in zekere zin een soort heiligheid is, minder verdorven te zijn." 1
Wat rijst hier een heel ander beeld voor ons op, dan de geschriften van Ambrosius en Augustinus ons geven van het optreden der
Kerk! Een zo schrijnende tegenstelling valt niet enkel uit de opwinding van de zedenprediker te verklaren. Er moet in de eerste helft
der vijfde eeuw inderdaad een verandering zijn ingetreden. Oorzaak
daarvan moet geweest zijn: de intree van de grote massa der heidense
samenleving in de Kerk. Augustinus keerde zich met zijn Stad Gods
tegen de verwijten der heidenen; ook Orosius polemiseert nog tegen
de heidenen. In Salvianus' tijd was dat niet meer nodig. Hij komt
op tegen de verwijten van slechte Christenen. Er waren buiten de
Kerk geen heidenen meer. Zij waren met hun oude aard, hun genotzucht en heerszucht, hun onzedelijkheid en lage winzucht in de Kerk,
waarin zij zich lieten opnemen, omdat Romeins en Christelijk nu
hetzelfde was. Die intree der grote massa binnen de Kerk was
veroorzaakt door de vijandschap met de Germanen, hun invallen in
het Romeinse rijk en hun overheersing. De aristocraten en rijke
grondbezitters, die het hadden aangedurfd, met aristocratische
hooghartigheid de heidense tradities te verdedigen, stierven uit. Heel
de Romeinse ambtenarij stond wankel. Slechts de dienaren der Kerk
hielden stand, en tegenover hen toonden de barbaren soms nog enig
respect; immers, de besten hunner waren ook reeds Christenen, al
)

1)

1. III c. 9, 44 s.

9. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving I.
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hingen zij dan het Arianisme aan. Zo klom het aanzien der Kerk.
Salvianus kon van dienaren der Kerk wereldgeestelijken of asceten
schrijven, dat zij, door de wijze, waarop zij Christus' kruis droegen,
meer aandeel hadden aan de waardigheid van de Christennaam dan
aan de boete van Christus' lijden. 1 ) Wie der Romeinse heidenen had
er zich ook lang in kunnen schikken, met de meest woeste, de heidense
Germanen, op één lijn te worden gesteld? Onder de druk der Germaanse invallen in Gallië schijnt dus de grote massa der bevolking
tot de Kerk te zijn toegetreden, nadat reeds de H. Martinus had
geijverd voor de bekering van het Gallische landvolk. De bon-vivants,
de gevoelloze slavenhandelaars, de onrechtvaardige ambtenaren en de
oneerlijke kooplui, die binnen de Kerk kwamen, stelden haar op een
zware ballastproef; haar innerlijk gehalte, haar geest leed er onder.
Dit gevolg had het verschijnsel echter, dat de ijverige, ideale
beoefenaars van Christelijke leer en eer zich nu nog krachtiger
gedrongen voelden, de wereld te vluchten en als monniken, in een
kring van gelijkgestemden, of als kluizenaars, ver van de wereldse
verdorvenheid, te leven. Tot deze kringen behoorde Salvianus zelf,
en hij ziet er de enige lichtkant van die tijd in. In Gallië was het
monnikenwezen vooral door de H. Martinus ingevoerd. Bij zijn dood,
omstreeks 400, waren een tweeduizend asceten uit alle richtingen
bijeengekomen, om zijn begrafenis bij te wonen. Nadien groeide het
monnikenwezen in Gallië langzaam verder. Salvianus beschouwde de
religieuzen, gelijk hij de monniken noemt, als de enige ware Christenen verder gunde hij die naam slechts aan enkele wereldlingen,
die hun in hun levenswandel geleken. De waarde dier beoordeling,
met haar zo scherpe tegenstelling tegenover de bedorven maatschappij, moeten wij schatten naar de tijdsomstandigheden. De
tegenstelling zal Salvianus waarschijnlijk wel eens te ver hebben
gevoerd. Wij zien dit vooral ook in zijn vroeger geschreven boeken
„Ad ecclesiam" of „Adversus avaritiam", 2) waarin hij de hebzucht
geselt en van alle leken, geestelijken en monniken verlangt, dat zij
hun vermogen vermaken aan de Kerk, die toentertijd de hele armenzorg in handen had. Hier heeft Salvianus stellig verzet gevonden. Als
hij zo eist, staat hij lijnrecht tegenover Augustinus, die niet wilde,
dat de Kerk tot erfgename werd gemaakt door iemand, die voor zijn
nabestaanden zorgen moest.
Maar ondanks alle eenzijdigheden had Salvianus in de hoofdzaak
gelijk. Vooral de monniken zouden geroepen worden, verder te
werken aan de vernieuwing der Christelijke maatschappij. Tot . dat
doel waren er onder hen de beste arbeiders, die het doel helder voor
ogen hadden en wie het aan de nodige zelfopoffering niet ontbrak.
Al was er ook tegenover de ontaarde cultuur der steden, gelijk
1)

De gub. III c. 3.

2)1. IV c. 8 § 43 ss.
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die zich in Gallië vertoonde, niets te bereiken, toch bewezen de
monniken reeds toen, in een andere verre hoek van het Romeinse
rijk, tot hoeveel zelfopoffering zij in staat waren. Wij dragen daarvan
alleen kennis door een levensbeschrijving van de H. Severinus bezaten wij die niet, dan ware ons verborgen gebleven, wat een
onzelfzuchtige monnik in vrome toewijding voor zijn medemensen
deed. Het toneel zijner apostolische werkzaamheid was de grensprovincie Noricum, die, door de Romeinen half opgegeven, door de
Germanen uitermate werd benauwd. Daar lagen toen nog verschillende Romeinse steden, waarvan echter niets is overgebleven dan de
namen. Vanwaar hij kwam wist men niet, wilde hij ook niet zeggen.
Alleen viel uit zijn spraak op te maken, dat hij een geboren Latijn was.
Verder wilde hij slechts uitlaten, dat hij naar het oosten was getrokken
en daar het monniksleven had leren kennen en begrijpen; daar ook
had God hem bevolen, zich naar de eenzame streken aan de Donau
te begeven. Hij leidde daar een streng ascetisch leven en verzamelde
weldra enige leerlingen om zich heen. De Romeinse Christenen, die
links en rechts verspreid woonden en een jammerlijk, bijna wanhopig
bestaan leidden, vermaande hij tot boete en schonk hij troost. Ook hielp
hij hen zoveel hij vermocht hij was de enige, die de moed nog had,
iets te ondernemen, dus schikten allen zich gewillig onder zijn gezag.
Hij liet tienden opbrengen, om de armen bij te staan en gevangenen
vrij te kopen. Nu eens spoorde hij de Romeinen aan tot verweer tegen
de Germanen, die uit het noorden de Donau kwamen oversteken, dan
weer bepleitte hij tegenover deze laatsten de vrijlating van gevangenen
of het sluiten van een wapenstilstand. Eens kwam Odoacer, toen nog
gewoon soldaat, zijn tent binnen, in schamele huiden gehuld; bij het
afscheid voorspelde Severinus hem: „Trek naar Italië; weldra zult gij
tal van grote gaven kunnen uitdelen." Odoacer vergat dit tafereel niet.
Toen hij koning was, liet hij Severinus schrijven, dat deze om een
gunst mocht verzoeken. De heilige vroeg genade voor een balling.
Hij stierf de 8e Januari 482. Zes jaar later riep Odoacer het overschot
der Romeinse bevolking uit die streken naar Italië en wees het daar
veilige woonplaatsen aan. Ingevolge de wens, door hun overleden
leermeester uitgedrukt, namen zijn leerlingen het lijk van de heilige
mee en zetten zij het ten laatste bij in de nieuwe nederzetting, die zij
in het Castellum Lucullanum bij Napels konden stichten. De abt
van dit klooster, Eugippius, leerling van Severinus, schreef een een
biografie van de heilige. Wij bezitten daarin een kostbaar-voudige
rapport over het menslievend werk van die apostolische monnik.
Omstreeks de tijd, dat Severinus zijn leven beëindigde, het
ogenschijnlijk weinig bewogen leven, dat bewees, welke krachten er
sluimerden in het monnikenwezen der katholieke Kerk, werd in het
Romeinse kernland, te Nursia in het land der Sabijnen, de man
geboren, wiens hand de verspreide en verspreid werkende krachten
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samenbond. Daardoor heeft hij het mogelijk gemaakt, dat die
krachten het westen veroverden, niet gelijk de vroegere legioenen
voor het Romeinse rijk, maar voor de nieuwe Christelijke beschaving;
dat zij van dat westen maakten een nieuw beschavingscentrum, met
Rome tot middelpunt, dat karakter en leiding zou geven aan heel de
wereldcultuur. Met des te groter belangstelling gaan wij die ontwikkeling na, wijl hij, die er de grond toe bewerkte, aan zulk een
wasdom in 't geheel niet dacht. En toch liggen de kiemen dier
ontwikkeling alle besloten in het kleine boekje van de heilige
Benedictus.

§ 4. De heilige Benedictus en zijn tijd
Toen de Kerk, na het einde der vervolgingen, grote menigten
uit de , wereld in zich opnam en met de wereld in steeds nauwere
aanraking trad, werden de woestijnen van Egypte en Syrië bevolkt met
asceten. Voorbeeld en toonbeeld voor velen werd het leven van de
heilige kluizenaar Antonius; leerlingen schaarden zich als kluizenaars
rondom diens cel bij Thebe, zodat zich broederschappen van kluize
naars vormden, die in Palestina navolging vonden. Een gewezen soldaat, Pachomius, gaf die broederschappen vaste vorm: hij bouwde
te Tabennisi aan de Nijl een ommuurd klooster met kerk, waarin
de monniken samenleefden. Zo werd Pachomius de vader van het
gemeenschappelijk kloosterleven (koinobion). Op die eerste stichting
volgde weldra een tweede. In het geheel stichtte hij negen mannen
bovendien, met de hulp van zijn zuster, twee vrouwen--klostern
kloosters. Hij gaf zijn stichtingen een gemeenschappelijke regel. Aan
het hoofd van ieder klooster stond een abt of abdis, aan het hoofd
van alle kloosters te zamen een algemeen abt. Dit besloten, gedisciplineerde monniksleven trok velen aan. Nog tijdens het leven van
Pachomius, die in 346 stierf, telde zijn hoofdklooster drieduizend
monniken, en hun aantal is nadien nog geklommen. In de eerste helft
der vijfde eeuw zou de broederschap vijftigduizend leden omvat
hebben. De regel eiste bij de opname een streng onderzoek, en
proeftijd (noviciaat) en plechtige gelofte op de regel. De monniken
leefden van de opbrengst van hun handenarbeid waarnaar zij in
vakgroepen waren ingedeeld en van de landbouw. Dit kloosterleven plantte zich uit Egypte over naar Azië, over Palestina en Syrië
naar Mesopotamië, Perzië en Armenië. Basilius, die later uitblonk
als aartsbisschop van Caesarea en kerkleraar, had het omtrent 360
naar de oever van de Zwarte Zee overgebracht en nieuwe regels
uitgewerkt, waarin hij kluizenaars- en kloosterleven aan elkaar
verbond. Voor de monniken legde hij grote nadruk op de gehoorzaamheid, waardoor hij aan zijn regel duurzaamheid schonk: hij werd
-
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de norm voor het kloosterwezen in het oosten, en Rufinus voerde
hem ook in Italië in. Reeds vroeger was het westen met de bloei van
het kloosterwezen in het oosten bekend geworden, namelijk door de
bisschop van Alexandrië, Athanasius de Grote, die in het westen
zijn toevlucht zocht en in 340 naar Rome kwam. Twee monniken,
Isidoor en Ammonius, hadden hem daarheen vergezeld. Te Rome
en elders bestonden waarschijnlijk ook al kloosterlijke gemeenschappen, maar de voorbeelden uit het oosten gaven hier en ginds een
nieuwe prikkel. Eusebius, bisschop van Vercelli, die naar Azië en
Egypte verbannen was geweest, werkte na terugkeer in zijn diocees
eveneens voor de verbreiding van het kloosterleven, dat hij uit eigen
aanschouwing had leren kennen. Zo bestonden er aan het einde der
vierde eeuw mannen- en vrouwenkloosters te Rome, Milaan en in
menige andere plaats in Italië en Dalmatië. Vervolgens hebben
Ambrosius, Hieronymus en Augustinus, door woord en voorbeeld,
niet weinig tot de verbreiding van het kloosterwezen bijgedragen.
De zoon van een tribunus militaris, de gewezen cavalerist Martinus,
stichtte omstreeks 360 het eerste klooster in Gallië, te Ligugé bij
Poitiers. Het gezag van de heilige als bisschop van Tours, waar hij
in het klooster Marmoutier woonde, en na zijn dood de boeiende
beschrijving van zijn leven, door Sulpicius Severus te boek gesteld
als tegenhanger der Vita van de vader der kluizenaars Antonius,
door de H. Athanasius, hebben er veel toe bijgedragen, dat het
kloosterleven zich over Gallië verbreidde. Daarbij kwamen nog
rechtstreekse invloeden uit het oosten, in de Zuid - Franse kuststreken. Honorius, de latere bisschop van Arles, stichtte tussen 400
en 410 op het eiland Lérins, nu St. Honorat, naar een Egyptisch

voorbeeld een klooster, dat een kweekplaats werd voor de clerus van
heel Zuid - Frankrijk, en zijn invloed zelfs uitstrekte tot in Ierland,
door de apostel van Ierland St. Patricius. Nog ruimer invloed hadden
de handboeken en stichtelijke werken van Johannes Cassianus, later
de kloosterlingen door de H. Benedictus aanbevolen en heel de
Middeleeuwen door gaarne gelezen.
Aan Cassianus danken wij de nauwkeurigste berichten over het
leven der kluizenaars en monniken in Egypte. Of hij uit Zuid -Gallië
afkomstig was dan wel uit het oosten, de Dobroedsja, is nog niet
uitgemaakt. In een klooster te Bethlehem ontving hij met een oudere
jeugdvriend, Germanus, het eerste godsdienstonderricht en groeide
tot monnik op. Gelijk zovelen voelde ook hij zich gedreven door het
verlangen, de bakermat van het kloosterleven en de voornaamste
vertegenwoordigers zijner traditie te gaan bezoeken. Omstreeks 385
kwam hij met Germanus naar Egypte. Hij bleef daar lange tijd, eerst
zeven jaren, en toen, nadat hij Bethlehem nog eens had opgezocht,
weer drie jaren, van de omgang met de heilige anachoreten en
monniken zoveel mogelijk partij trekkend voor zijn bedoelingen.
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Hierna begaven de beide vrienden zich naar Constantinopel. Cassianus
kwam daar in aanraking met de heilige bisschop Johannes Chrysostomus en werd door hem diaken gewijd. Toen Johannes Chrysostomus
ten tweeden male van het hof werd verbannen, begaf Cassianus zich
(405) naar Rome, waar hij paus Innocentius I verzocht, voor de verbannen bisschop op te komen. Te Rome zal hij priester zijn geworden. Tien jaar later vinden wij hem aan het hoofd van twee kloosters,
die hij gesticht had, een mannenklooster en een vrouwenklooster in
of bij Marseille, waar hij in 435 stierf, hoog vereerd als leraar van
kloosterlijk en ascetisch leven.
Dit aanzien verwierf Cassianus vooral door de twee geschriften,
die hij tussen 419 en 429 op aansporing van de H. Castor, bisschop
van Apt, samenstelde, en waarin hij de leringen, aan de bron van
het kloosterwezen opgedaan, aan het westen overdroeg. Het eerste
dier geschriften gaat „Over de instellingen der kloosters en over de
middelen tegen de voornaamste acht ondeugden". Hij doet daarin
mededelingen over de gebruiken en regels, die voor de kloosters in
het oosten, in Palestina en te Bethlehem, golden, over de kleding, de
gebeden, het psalmenlezen, waaraan de monniken zich bij dag en bij
nacht wijdden, over de aanneming en toetsing der nieuwelingen en
over de voornaamste plichten van nederigheid, gehoorzaamheid en
armoede. Hierop volgt de beschrijving der acht ondeugden, waartegen
de monnik te kampen heeft: onmatigheid, ontucht, geldzucht, toorn,

neerslachtigheid (tristitia), gemelijkheid (acedia of taedium), die de
kluizenaars en rondtrekkende monniken vooral des middags kwelde,
waarom men haar de middagduivel noemde, ijdelheid en hoogmoed.
Als beste middel tegen de ijdelheid beveelt hij de arbeidzaamheid aan,
bij de Egyptische monniken zo in ere, waardoor de monniken niet
alleen voor eigen onderhoud zorgen, maar ook anderen levensmiddelen verschaffen of met handenarbeid vervaardigen, wat nodig
is. Hij spreekt daarbij slechts ééns over het afschrijven van boeken,
dat een monnik, uit Italië afkomstig, ondernam, wijl hij geen ander
werk verstond; maar hierop hoeven wij niet te veel nadruk te leggen;
immers, zijn tijdgenoot Palladius noemt, in zijn geschiedenis der
Egyptische monniken, onder hun bezigheden ook het afschrijven van
boeken. 1
Het tweede werk van Cassianus is een vervolg en aanvulling
van het eerste. Het is getiteld: „Vierentwintig gesprekken met de
vaders". Er zijn gesprekken in weergegeven, die Cassianus en zijn
vriend tijdens hun verblijf in Egypte met de voornaamste kluizenaars
hebben gevoerd. Zij willen leiden tot een hogere trap van ascetisch
leven: nadat het eerste geschrift gewezen had op het werkzaam leven
der monniken, wordt nu het geestelijk en beschouwend leven der
)

1)

P a 11 a d i u s, Historia Lausiaca c. 39. M i g n e, P.L. 73, 1139.

D e heilige Benedi ct u s en zij n tijd117
kluizenaars uiteengezet. Zij moesten monniken en kluizenaars
stichten en tot dieper innerlijkheid voeren. Het dertiende gesprek
heeft aanleiding gegeven tot veel getwist: niet zonder grond bestempelde men de schrijver als een tegenstander van Augustinus ten
opzichte van de leer der genade en noemde men hem de vader van het
semi-pelagianisme; in dat gesprek immers had hij de mening geformuleerd, dat het begin der goede werken en de voorbereiding tot de
genade ook van de mens alleen kon uitgaan. Dit belette echter niet,
het vele goede te waarderen, dat ook dit geschrift inhield; het heeft
er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat geestelijke bezigheid in de
kloosters van het westen later zeer hoog werd aangeslagen.
Nog heeft in Zuid-Galli ë aan het einde der vijfde eeuw Caesarius,
die later als aartsbisschop van Arles en pauselijk vicaris het kerkelijk
leven nieuwe kracht schonk, als abt van een klooster een regel
saamgesteld, die lange tijd voor de kloosters in die streek bleef
gelden. Als aartsbisschop schonk hij ook een regel aan de nonnenkloosters, die onder leiding van zijn zuster Caesaria waren gesteld.
Evenwel kwamen er geleidelijk misstanden op door de verscheidenheid van regels en normen, waaraan de kloosters onderworpen waren. Het kwam voor, dat monniken van het ene klooster
naar het andere trokken en overal slechts zo lang bleven, als het met
hun eigen zin of hun begeerte naar spijs en drank strookte. Allicht
scholen er onder die rondzwervende monniken twijfelachtige elementen, die hun stand, overigens zo hoog in ere, slechts omlaag konden
halen. Ook waren er zij werden naar een Egyptisch woord sarabaieten genoemd die op de wijze der oude asceten in steden en
dorpjes afzonderlijk leefden, of slechts met tweeën of drieën samenwoonden, al naar het hun beviel, zonder aan een overste te gehoorzamen of zich aan een regel te binden. Terecht konden de monniken,
die in clausuur en volgens een regel leefden, ook hen rekenen tot
degenen, die met hun kleed hun stand ontluisterden. Nadat in het
oosten de regel van de H. Basilius bijna algemeen door de kloostergemeenten was aangenomen, bleek ook in het westen een krachtiger
behoefte aan één vast richtsnoer, vooral ook, wijl het westen anders
na de ondergang van het West- Romeinse rijk geheel dreigde te
verbrokkelen.
Dat richtsnoer moest echter geheel een voortbrengsel zijn van
westerse geest het mocht niet blijven bij een vormelijke nabootsing
van oosterse kloosterzeden, die waarschijnlijk menigmaal schuld had
aan de ingeslopen vervlakking van het monnikenwezen. En die geest
kon nergens beter zijn oorsprong vinden dan in Rome, en wel in het
Rome, dat zijn wereldlijke macht verloren had.
Toen Rome de Germanen in handen was gevallen, toen was
de tijd rijp voor een Benedictus. Hij was geboren in Odoacer's tijd
en stierf, nog vóór aan de heerschappij der Oostgoten in Italië een
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einde was gemaakt. Hij betrad de wegen, die hem tot wetgever der
monniken maakten, toen het rijk der Oostgoten op zijn hoogtepunt
stond, onder de stichter van dat rijk, Theoderik de Grote, die in 493
met bloedige hand de heerschappij tot zich had getrokken, door zich
van Odoacer te ontdoen. De Romeinen van die tijd voelden zich
geprangd door een ernstige crisis, waarvan wij de verschillende
aspecten duidelijk kunnen waarnemen aan drie grote mannen van
die tijd: Boëthius, Cassiodorus en Benedictus. Zij werden in hetzelfde
tijdperk tussen 480 en 490 geboren. Alle drie hebben zij hechte
arbeid geleverd voor de latere cultuur, maar Benedictus heeft de
beide anderen door zijn stichting, die tot heden voortleeft, verre
overtroffen.
Anicius Manlius Severinus Boëthius sproot uit de voorname
familie der Anicii. Zijn vader was in 487 consul geweest, en ook
hij was bestemd voor de hoge, maar toen meer dan ooit gevaarlijke
loopbaan der politiek. Theoderik wilde hem aan zijn politiek streven
dienstbaar maken, want hij muntte niet alleen uit door hoge afkomst,
maar ook door een buitengewoon grote ontwikkeling. Hij kreeg
opdracht, voor de Frankische koning Clovis een gitaarzanger uit te
kiezen, die men naar het Frankenland wilde zenden, om Clovis een
voornaam vriendschapsblijk te geven. Een andere keer moest Boëthius
zorgen voor een water- en zonne- uurwerk, dat Theoderik de koning
der Bourgondiërs, Gondebald, wilde schenken. Theoderik vond er
behagen in, zich met zulke gaven de heerser over een meer beschaafd
rijk te tonen, en door daarbij Boëthius als deskundige in de arm te
nemen bewees hij, dat hij in de geleerde patriciër een der beste
vertegenwoordigers der oude Romeinse cultuur zag. Met recht werd
Boëthius in de brief, waarin hij de tweede opdracht kreeg, geprezen
om zijn vertalingen van Griekse meesterwerken. Boëthius ondernam
een vertaling van Aristoteles, en zijn laatste wetenschappelijke opzet
is geweest, de leer van Plato met die van Aristoteles tot een geheel te
verenigen. Hij heeft daarvan niet veel meer kunnen volbrengen dan
een vertaling en verklaring der logische gedeelten van Aristoteles.
Had hij zijn plan geheel kunnen uitvoeren, dan was Aristoteles wel
reeds in de Karolingische tijd, en niet eerst in de twaalfde eeuw zijn
invloed op het westen gaan uitoefenen. Toch kreeg Boëthius nu al
grote betekenis als een der laatste vertegenwoordigers en erflaters
van antieke geleerdheid. Vooral zijn commentaar op de inleiding, die
de neoplatonicus Porphyrius op Aristoteles' categorieën geschreven
had, gold voor de Middeleeuwen als handboek der logica. Andere
geschriften van zijn hand, uittreksels uit werken van de Pythagoreeër
Nicomachos van Jerasa en van Euclides, werden de grondslagen der
middeleeuwse kennis van wiskunde en muziektheorie. Hij heeft
bovendien een paar kleinere theologische verhandelingen opgesteld,
waarvan de twee over de Drieëenheid in de Middeleeuwen zeer
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gewaardeerd werden. Er kwam echter plotseling een einde aan zijn
wetenschappelij ke arbeid. Nadat hij in 510 het consulaat had ver worven, en zijn beide zoons, knapen nog, in 522 door Theoderik tot
consuls waren benoemd, en hijzelf kort daarop met de waardigheid
van magister officiorum was geëerd, mocht hij zijn positie bij Theoderik
wel zo onschokbaar achten, dat hij bij iedere gelegenheid bij de koning
in de bres kon springen voor zijn Romeinse vrienden. Maar toen hij
dat ook waagde ten bate van de proconsul Albinus, die was beschuldigd van verraderlijke betrekkingen met Byzantium, en toen hij
tegenover Theoderik verklaarde, dat hijzelf en heel de senaat in staat
van beschuldiging gesteld moesten worden, indien Albinus schuldig
werd geacht, werd hij in hechtenis genomen en zonder verhoor ter
dood veroordeeld. Hij werd in 524 bij Milaan terechtgesteld, een
jaar later trof zijn schoonvader Symmachus hetzelfde lot.
In de gevangenis schreef Boëthius het werk, dat hem bij latere
geslachten de grootste roem verschafte, zijn vijf boeken „Over de
troost der philosophie"; in een dialoog zoekt hij daar in de philosophie
troost bij de nadering van zijn dood. Wel zijn he puur verstandelijke
troostgronden, die hij aanvoert, uitgaande van de neoplatonische
wijsbegeerte; maar we mogen daar niet uit concluderen tot twijfel
aan zijn Christelijke belijdenis. De Middeleeuwen hebben er zich
volstrekt niet over verbaasd, dat hij zijn troost ook niet in het geloof
heeft gezocht. Maar dat zal wel tot oorzaak hebben, dat hij als een
slachtoffer van de Ariaanse souverein werd beschouwd en men hem
hier en daar zelfs als martelaar vereerde. Van die gezichtshoek uit
waardeerde men dit zijn laatste geschrift, dat gedurende de Middel eeuwen vaker vertaald en gecommentarieerd werd dan enig ander
werk der oudheid.
De fiere houding, die Boëthius aannam, strekt zijn karakter en
zijn wijsbegeerte hooglijk tot eer. Zij werd hem echter noodlottig,
doordat hij haar aannam in de politiek en op een tijdstip, dat Theoderik's wantrouwen niet ongegrond was; want Boëthius sympathiseerde ongetwijfeld met de senatoren, die betrekkingen wilden
aanknopen met de Oost - Romeinse keizer, om aldus een einde te
maken aan de heerschappij der barbaren in Italië. Deze senatoren
waagden er zelfs een scheuring in de Romeinse Kerk op, om Oost Rome in het gevlij te komen. Dat was bij de verkiezing van paus
Symmachus in 498. De Byzantijnse partij, aangevoerd door de senator
Festus, stelde een tegenpaus in de persoon van de archipresbyter
Laurentius, om te bereiken, dat de paus toegaf tegenover het Acaciaanse schisma, toen een tijdelijke klove tussen oost en west. De
Byzantijnse partij wenste, dat Rome toegaf, ten koste van de pauselijke
autoriteit in geloofskwesties, en veroorzaakte daarom het naar
Laurentius genoemde Laurentiaanse schisma. Slechts door de
tussenkomst van Theoderik kon Symmachus zich handhaven.
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Theoderik meende, wegens zijn tolerante houding en zijn onafgebroken pogingen, om Romeinen en Goten met elkaar te verzoenen,
te mogen rekenen op de dankbaarheid der Romeinen. Toen echter
het schisma van Acacius overwonnen en de scheidingsmuur tussen
kerkelijk oost en west gesloopt was, streefden de senatoren naar
politieke toenadering tot Oost-Rome. Toen schoot het wantrouwen
van Theoderik op: hij wierp paus Johannes in de kerker en doemde
Boëthius en zijn schoonvader Symmachus onbarmhartig ten dode.
De hogere politiek was toentertijd een gevaarlijk terrein voor de
trotse Romeinen, en succes viel er niet te' bereiken.
Cassiodorus Senator trachtte in de politiek in tegenovergestelde
richting te werken. Hij werd te Scyllacium in Bruttium uit aanzienlijk
geslacht geboren. Zijn vader diende de staat reeds onder Odoacer
en Theoderik, dus kwam ook hij er als vanzelf toe, eveneens bij
Theoderik in dienst te treden, en als secretaris en minister diens
politiek te bevorderen, die naar verzoening tussen Romeinen en Goten
streefde, en een staat wilde grondvesten op een vreedzame buurschap
en samenwerking der beide volksgroepen die echter gescheiden
moesten blijven, zo, dat de heersende Goten krijgsdienst vervulden,
voor rust en veiligheid naar binnen en naar buiten zorgden, terwijl
de Romeinen als vertegenwoordigers van economische en geestelijke
cultuur het handwerk, de kunst en de wetenschap zouden beoefenen.
Wel bleek dit program onuitvoerbaar, maar dwaas was het niet,

gezien het feit, dat de Romeinen al in geen mensenleeftijden enige
krijgsdienst op zich hadden willen nemen, en de Germaanse troepen
in de vijfde eeuw bijna alleen Italië beschermd hadden. Het getuigt
niet van een diepere kijk op de problemen van beschaving en godsdienst, dat Cassiodorus, die beter had kunnen weten, langs deze weg
iets hoopte te bereiken. Het plan berustte immers op een oppervlakkige opvatting van cultuur en een verwaarlozing van de godsdienst.
Maar het voegde bij de oppervlakkige aard van Cassiodorus, die niet
alleen spreekt uit de opportunistische oriëntatie zijner politiek, maar
ook uit zijn schoolmeesterachtige literaire werkzaamheid. Voor
Theoderik was Cassiodorus een zeer welkom werktuig zijner politiek,
zo hij deze al niet inspireerde. Zijn positie bij de koning had hij zich
verzekerd door een lofrede op Theoderik, die gevolgd zou worden
door lofredenen op andere koningen en koninginnen. Hij werd tot
quaestor benoemd en kwam daardoor in Theoderik's onmiddellijke
omgeving. Als staatssecretaris of minister ongeveer bereidde hij de
verordeningen voor, die op naam des konings werden uitgevaardigd.
Op die verordeningen was hij zelf zo trots, dat hij ze bundelde en
uitgaf onder de titel „Variae", opdat zij anderen als model zouden
dienen. Modellen zijn ze voor ons niet meer, maar wel kostelijke,
hoewel moeilijk te gebruiken studiebronnen. Aan onderscheidingen
ontbrak het hem niet, immers, nooit verloor hij het vertrouwen des
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konings. In het jaar 514 verwierf hij de consulstitel. Toen Theoderik
in 526 stierf, was Cassiodorus magister officiorum, welke waardigheid
hij ook na 's konings dood behield. In het jaar 533 liet hij zich tot
praefectus praetorio benoemen, daardoor bewijzend, dat hij de
koningen der Goten trouw was blijven dienen. Dit blijkt ook uit zijn
geschriften van die tijd. De schoonzoon en vermoedelijke opvolger
van Theoderik, Eutharik, droeg hij een dorre kroniek der Romeinse
geschiedenis op, die sedert de elfde eeuw ook door Duitse geschiedschrij vers als overzicht werd gebruikt. Op aansporing van Theoderik
de Grote zelf schreef hij twaalf boeken over de geschiedenis der Goten,
waarin hij de Romeinen wilde aantonen, gelijk eens de Christenen
tegenover de heidenen deden, dat de Goten niet voor de Romeinen
hoefden onder te doen wat aantal voorvaders betreft. Daarbij werd
hij door zijn Byzantinisme tot laakbare kunstgrepen verleid: van
Geten en Goten maakte hij hetzelfde, en wat er bekend was over de
Scythen gebruikte hij als gold het de Goten. Desniettemin valt het te
betreuren, dat wij het werk met zijn kostbare mededelingen niet
meer in origineel bezitten, doch slechts in de uittreksels van Jordanes,
die Cassiodorus' politiek program, hoewel sterk gewijzigd, voortzette,
door eveneens een verzoening tussen Romeinen en Goten te wensen,
al zag hij daarin nog slechts een oplossing van het Gotische volk in
het Romeinse.
Cassiodorus heeft zelf nog moeten beleven, dat zijn programma
mislukking
werd gedoemd. Toen de oorlog tussen de Oost tot
Romeinen en de Oostgoten was uitgebroken, waarin het de Romeinen
in Italië moeilijk viel, hun sympathie voor de veldheer Justinianus te
verhelen, trok hij zich ontgoocheld in het klooster terug. Op aan-

sporing zijner vrienden, die zijn aard wel kenden, schreef hij kort te
voren (540) een wijsgerige verhandeling over de ziel, waarin hij
gedachten van anderen, van Augustinus bijvoorbeeld, voor het grote
publiek bewerkte. Hij behandelt daarin ook de tegenstelling tussen
goed en kwaad, maar met welk een oppervlakkigheid! Wat blijft hij
daar ver bij Augustinus achter! De bozen zijn zij, wier aangezicht
ondanks alle uiterlijke voorrechten bewolkt is, die treurig zijn bij hun
vreugde, wijl kort daarop de spijt volgt, wier blik aarzelend rondzweeft en angst en argwaan verraadt; zij speuren bezorgd naar het
oordeel van anderen, wijl zij eigen oordeel verloren hebben. Het
wereldse leven zoekend lopen zij gevaar, ten eeuwigen dood te vervallen. Daar worden als de vromen tegenover geplaatst de asceten,
die het vlees bestrijden, anderen prijzen, zichzelf geringschatten en
steeds aanklagen, zichzelf mishagen, al behagen zij allen. Zelfs in
hun lichamelijk leven zijn zij sterker dan de boze engelen, over wie
zij gebieden. Hun gelaat is opgewekt en rustig, vermagerd en met
bleekheid gesierd, ondanks gestadig wenen blijde, eerbiedwaardig
door een lange baard, hoewel onverzorgd geheel rein; hun blikken
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zijn deugdzaam, eerbaar en innemend, hun stem is zacht en gematigd, hun gang is niet te langzaam en niet te vlug. 1
Vóór deze werkzame, organisatorisch aangelegde man zich in
het klooster terugtrok, koesterde hij een plan, dat hem waarschijnlijk
nog nader aan 't hart lag en hem grotelijks tot eer strekt, maar toch
tevens bewijst, hoeveel er aan zijn juiste kijk op de tekenen des tijds
ontbrak. Hij had paus Agapetus I (535-536) voorgesteld, een Christelij ke hogeschool te stichten, waar vooral de exegetische wetenschap
beoefend zou worden. Hij betreurde het, dat er te Rome voor die
vakken geen leraren van overheidswege waren aangesteld, hoewel
zulks voor wereldlijke literatuur en wetenschap in ruime mate was
geschied. Hij bepleit dit plan door te wijzen op de vroegere prestaties
van Alexandrië voor de Christelijke wetenschap, en op de bloeiende
universiteit te Nisibis, de hogeschool van het Nestorianisme in
Perzië. 2 ) Men schijnt er te Rome ernstig over gedacht te hebben,
dit plan uit te voeren; met dit doel voor ogen waarschijnlijk heeft
paus Agapetus een bibliotheek gesticht aan de Clivus Scauri op de
Coelius ; maar toen de oorlog tegen de Goten uitbrak, werd het voor
lange tijd begraven.
Voorlopig zouden de wetenschappen alleen in de kloosters haar
tehuis vinden, en dat Cassiodorus dit heeft ingezien, blijft hem een
verdienste. Om het plan althans op kleine schaal naar best vermogen
)

uit te voeren, stichtte hij op zestigjarige leeftijd op zijn bezittingen in

Calabrië, in de nabijheid van Scyllacium, het klooster Vivarium, om
daar met zijn geestverwanten een vroom studieleven te leiden.
Zijn monniken schonk hij een handleiding bij de studie der
gewijde en wereldlijke literatuur in twee boeken ,,Institutiones
divinarum et saecularium litterarum". In het eerste boek geeft hij
een inleiding op de studie der theologie; na de Heilige Schrift noemt
hij de monniken de schrijvers, waarvan de lectuur hun nuttig kon
zijn, ook de oude werken over de medische wetenschap niet vergetend.
Het tweede boek is bedoeld als een inleiding tot de vakken van
algemene profane ontwikkeling en behandelt op de rij af de afzonderlijke vrije kunsten, grammatica, rhetorica, dialectica, arithmetica,
muziek, geometrie en astronomie; meer uitvoerig behandelt hij de
vakken rhetorica en dialectica, voor de Romeinen zo belangrijk
wegens het practisch gebruik bij staats- en rechtszaken. Cassiodorus
noemt hier de werken, die toenmaals in de kloosters vaak werden
afgeschreven. Daartoe gaf Cassiodorus zeer belangrijke vingerwijzingen. Hij beval de monniken van Vivarium het afschrijven
dringend aan, gelijk blijkt uit een passage in de Institutiones. Hij
schrijft 3 Al kunt gij ook veel verrichten door lichamelijke arbeid,
:

) „

1) De anima c. 10, 11. Opp. ed. Garetius II, 602 s.
2) Instit. div. litt. Praef. Garetius II, 508.
3 ) Instit. div. 30, Garetius II, 525.
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ik kan niet nalaten, als mijn mening uit te drukken, dat mij de taak
van het overschrijven der oude handschriften, als zij goed worden
overgeschreven, terecht wel het best aanstaat, wijl de schrijvers
daardoor heilzaam hun geest vormen; want zij lezen de heilige
schriften opnieuw en geven door het afschrijven de woorden des
Heren grote verbreiding." Wijl hij hier in 't bijzonder aan het
afschrijven van theologische werken denkt, prijst hij de copiïsten met
de woorden: „Zoveel wonden ontvangt de satan, als de antiquarius
aan woorden des Heren afschrijft." De drie vingers der copilsten
stonden in dienst der heilige Drievuldigheid. Zelfs stelde hij nog een
handleiding voor het goede afschrijven samen: op 93-jarige leeftijd
schreef hij een boek over de orthografie, waarin hij uittreksels
bijeengaarde uit de orthografen, die in zijn bibliotheek voorkwamen.
Door deze handleidingen en wenken heeft Cassiodorus, die als laatste
literatuurkenner der oudheid bijzondere aandacht trok, er de grote
stoot toe gegeven, dat tal van werken door de 'kloosters aan de
Middeleeuwen bekend werden. Cassiodorus schreef ook een aantal
theologische werken, waaronder een uitgebreide psalmenverklaring,
die in de Middeleeuwen veel gebruikt werd, en eindelijk heeft hij
zich nog verdienstelijk gemaakt door te zorgen voor de vertaling
van twee grote historische werken. Hij liet de Griekse vervolgen op
de kerkgeschiedenis van Eusebius, die Socrates, Sozomenos en
Theodoretus geschreven hadden, in het Latijn vertalen en hielp
aldus de Middeleeuwen, in deze zogenaamde historia tripartita, aan
de kennis der kerkgeschiedenis van het concilie van Nicea tot het
jaar 439. Ook zorgde hij, dat er een vertaling kwam van de Antiquitates van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Zij vond in

de Middeleeuwen veel bijval.
Tot dit streven werd hij ongetwijfeld mede geprikkeld door zijn
vriendschap met de geleerde Scythische monnik Dionysius Exiguus,
die in de eerste helft der zesde eeuw te Rome leefde en kostbare
schatten van oosterse literatuur door vertalingen toegankelijk heeft
gemaakt voor het westen. In verband met dit vertalerswerk van
Dionysius Exiguus staan de grote verzamelingen, waardoor hij het
westerse kerkelijke recht een historische grondslag verschafte: zijn
verzameling Griekse en Latijnse decreten van concilies en de eerste
grote verzameling pauselijke decretalen. Nog groter bekendheid heeft
Dionysius' naam gekregen in verband met de nieuwe jaartelling,
door hem ingevoerd bij de overdracht en voortzetting der Alexandrijnse Paastafels: hij telde de jaren niet meer van Diocletianus af,
maar van Christus' geboorte, en onderrichtte daardoor heel de wereld,
hoe zij Christus als het middelpunt der wereldgeschiedenis moest
beschouwen.
De ijver tot vervaardiging van verzamelwerken, vertalingen,
overzichten, die door Cassiodorus werd opgewekt, en die wij dan
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weer bij Isidorus van Sevilla aantreffen, beantwoordde aan een
behoefte des tijds. Men voelde hoe langer hoe meer zijn onmacht tot
het scheppen van oorspronkelijk werk en achtte het dus plicht, althans
te bewaren en aan anderen mee te delen, wat er aan wetenschappelijke
vorming nog beschikbaar was. Men voelde die plicht des te meer
nijpen, wijl men een achteruitgang der ontwikkeling opmerkte. Deze
achteruitgang echter hing weer samen met het verval der steedse
cultuur. Men hield zich in de steden bijna alleen nog maar bezig met
de elementaire kwesties, hoe men zijn leven beschermen en behouden
kon. Voor de beoefening der wetenschappen waren dus de prikkel
en de nodige rust er niet meer. Dáárom ook zal Cassiodorus het
klooster hebben gekozen tot toevluchtsoord der wetenschap, tot
verzamelplaats van boeken en tot atelier der geduldige copiïsten. Hij
heeft er goed mee gedaan. Maar met dat al., alleen door de stichting
van Vivarium had hij niet kunnen bereiken, dat de kloosters die
bijkomstige roeping vervulden. Toen Cassiodorus zijn klooster
stichtte, had hij meer de vestiging van een wetenschappelijk instituut
dan van een klooster op het oog. Zijn klooster beschouwde hij meer
als een kweekplaats van literaire beschaving dan als een plaats van
ascetische samenleving en gebed. Dergelijke doeleinden heeft later
ook Karel de Grote met zijn geestverwanten nagestreefd. Zij werden
hoog geprezen. Wie, die waarde hecht aan literaire vorming, zal zich
niet aansluiten bij die lof ? Wie gunt die kloosters de roem niet,
die zij zozeer verdienden? Eenzijdig echter is de lof bij hen, die in 't
algemeen de kloosters slechts dan bestaansrecht toekennen, als zij
literaire cultuur beoefenen. Dat is een bewuste miskenning van de
voornaamste roeping der kloosters. Zien we als historische taak der
kloosters de vereniging der monniken in een gemeenschappelijk
geestelijk leven, dan kunnen wij er aan de beoefening der literaire
beschaving nooit de eerste plaats toekennen; die moet dan achterstaan bij het voornaamste doel, al strekt zij een klooster ook zeer tot
sieraad. Derhalve heeft Cassiodorus ook hier getoond, dat hij niet
doordrong tot de eigenlijke kern der geestelijke beschavingsproblemen,
doch bezield werd door een meer uiterlijk streven, om de monniken
in dienst te stellen van zijn letterkundige plannen. Wij vernemen
dan ook niet, dat Vivarium filiaal-kloosters had en zich uitbreidde.
Was Cassiodorus' program voor het kloosterlijk leven alleen in
Vivarium tot uitvoering geraakt, dan had het waarschijnlijk nooit
verder doorgewerkt. Want Vivarium miste een eigen levende ordes geest, die vlammend naar elders oversloeg om het kloostertype te
scheppen, dat aan de nieuwe verhoudingen beantwoordde en zich
daarin kon handhaven. Dit vinden wij eerst in de kloosters van
Benedictus; di waren dan ook in staat, Cassiodorus' program niet
alleen te aanvaarden maar ook te verbreiden.
Eerst tegen de achtergrond der tijdsomstandigheden en in
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vergelijking met Boëthius en Cassiodorus kunnen wij met begrip
Benedictus' ontwikkeling en de betekenis zijner kloosterstichting
waarnemen.
Benedictus sproot uit de Sabijnse landadel, uit die stam, die de
kern was van het Romeinse volk, en welks mannen door Cicero
buitengewoon streng en standvastig van aard werden geheten. Zijn
geboortestad Nursia gold te Rome als het type van onverzettelijkheid.
De conservatieve aard der bevolking kwam tot uitdrukking in een
nobele familiezin. Al komt ons over Benedictus' ouders niets ter ore,
zoveel weten wij wel van zijn innige relatie met zijn zuster Scholastica,
dat wij het bestaan van die familiezin mogen constateren. Scholastica,
die zich al op jeugdige leeftijd aan de maagdelijke dienst des Heren
had gewijd, verloochende haar trouwe aanhankelijkheid jegens haar
broer niet. Toen hij abt van Monte Cassino was, kwam zij hem ieder
jaar bezoeken; er zijn ontroerende berichten tot ons gekomen over
haar laatste bezoek, waarna zij op de derde dag stierf. De abt liet zijn
geliefde zuster bijzetten in het graf in Monte Cassino, dat hij voor
zichzelf had bestemd. Pittige rechtschapenheid en rechtuitheid, met
die goede familiegeest gepaard, waren de natuurlijke deugden,
waardoor de Romeinen groot waren geworden; op die basis ook is
Benedictus de grote stichter en opvoeder van het westerse kloosterwezen geworden. Scholastica nam haar jeugdige broer mee naar
Rome, toen hij daar de vrije kunsten moest aanleren, en aldus de
eerste schreden ging zetten op de weg naar een ambtelijk leven. Maar
hoe benauwend moet toen het vooruitzicht op de toekomst geweest
zijn voor een jonge Romein! Rome had de heerschappij verloren, het
leefde op de genade van een koning der barbaren, Odoacer. De
senatoren vormden tegenstrijdige partijen. De ene groep hoopte en
werkte op bevrijding van de vreemde overheersing, de anderen
trachtten in dienst van Odoacer munt te slaan uit hun kennis en
organisatorisch talent. Op de ene weg wachtte een jonge Romein
het lot van Boëthius, op de andere de onvruchtbaarheid van Cassiodorus' langdurige arbeid aan de zijde der barbarenkoningen. Hoe zou
het dan kunnen, dat een ambtelijke loopbaan Benedictus aantrok?
Hij zal er meer voor gevoeld hebben, met de vroomheid, die hij van
huis uit had meegekregen, in dienst der Kerk te treden. Maar ook
daarvan werd hij waarschijnlijk nog door vele omstandigheden
afgehouden. De politieke strijd onder de senatoren had ook in de
Kerk verdeeldheid veroorzaakt na de dood van paus Anastasius
in 498 leidde die tot het Laurentiaanse schisma.
Bij al die tweespalt zag hij nergens een ideaal, dat hem tot
navolging prikkelen kon; voorlopig was slechts één ding hem duidelijk: dat Rome hem niets te bieden had. Na een kort verblijf bij
de priester van Enfide in de Sabijnse bergen besloot hij, de wereld te
verzaken; aanvankelijk leidde hij drie jaar lang een kluizenaarsleven
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in een grot bij Subiaco, naast de ruïne van een paleis van Nero, een
felle herinnering aan de weelderigheid en verdorvenheid van het
oude Rome. Toen de abt van het nabije kleine klooster van Vicovaro
gestorven was, verzochten hem de monniken, als hun leider op te
treden. Maar hier wachtte hem andermaal teleurstelling. De strenge
leiding van de jonge abt mishaagde de eigenzinnige monniken, die
ieder voor zich afzonderlijk leefden. Hun wrevel klom tot een misdadige haat zij trachtten zelfs, hun abt te vergiftigen. Benedictus
keerde terug naar zijn kluizenaarsgrot. Maar hij bleef daar niet lang
meer alleen. Er kwamen leerlingen tot hem, die in vol vertrouwen
zijn leiding wilden volgen. Er vormde zich een kloostergemeenschap
om hem heen, die weldra gevolgd werd door een tweede en een derde,
tot hij aan het hoofd stond van twaalf communiteiten, ieder met een
eigen overste, alle echter Benedictus vererend als hun opperbestuurder. Het leven dier communiteiten schijnt echter nog niet aan strikte
regels onderworpen te zijn geweest naast de eisen van de cenobietenstaat nog plaats te hebben gelaten voor het eremietenleven.
Toch verwierven die kloosters een zo goede naam, dat hun aan trekkingskracht zich uitstrekte tot in de kringen der aanzienlijke
Romeinen, en dezen hun zonen aan Benedictus toevertrouwden ter
opvoeding tot de monniksstaat. Van ' die jonge Romeinen kwamen de
ontwikkelde Maurus en de jeugdige Placidus de abt het naast te
staan. De vijandigheid van Florentius, een priester in die streek,
werd voor Benedictus aanleiding, Subiaco overhaast te verlaten. In
529 koos hij Monte Cassino, aan de Via Latina tussen Rome en
Napels, tot de plaats, waar hij zijn werk van de grond af herbouwen
kon, gebruik makend van de verworven ervaringen. Daar bouwde
hij het klooster, dat het moederhuis zou worden van het westerse
kloosterwezen, en schiep hij de kloosterlijke constitutie, die in de
Benedictijnse regel nog heden het richtsnoer zijner zonen is. Daar ook
beëindigde hij als hoogvereerde vader zijn leven de 21e Maart,
gelijk wordt aangenomen, in een der jaren 550-555.
Men heeft de Benedictijnse regel vergeleken met de andere
westerse kloosterverordeningen, die vroeger ontstaan waren, en men
heeft er zich over verwonderd, dat bijna alle bepalingen, die in de
Benedictijnse regel voorkwamen, reeds in de een of andere oudere
regel te vinden waren. Hieruit heeft men deze overijlde conclusie
getrokken, als ware slechts door uitwendige omstandigheden te
verklaren, dat de Benedictijnse regel alle andere kloosterverordeningen in het westen verdrong. Nu hebben uitwendige omstandigheden
daartoe stellig veel bijgedragen, maar niet alles. De regel bezat
uiterlijk en innerlijk de voortreffelijkste eigenschappen, hoofdzakelijk
voortgekomen uit de practische zin en de wijsheid van de geïnspireerde
wetgever, die Romeins bestuursbeleid en een innig Christelijk
karakter in zich verenigde. Alleen reeds het feit, dat de regel zo buiten-
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gewoon kort en beknopt is, deed hem uitmunten boven veel uitvoeriger voorschriften voor het monniksleven, die van Cassianus
bijvoorbeeld. Beslissend echter was vooral heel de geest, die uit de
regel spreekt, en die nog krachtiger werkte, wijl hij voortbestond in
een levende traditie, uitgaande van de persoon des stichters. Hij
getuigt van een buitengewone innerlijke evenwichtigheid, van een
geniaal pedagogisch talent, van grote ervaring en mensenkennis bij
de ontwerper, voor wiens persoonlijk gezag paus Gregorius de Grote,
die twee generaties later schreef, in zijn dialogen een literair monument van grote eerbied heeft gesticht. Wel missen wij ook in de
Benedictijnse regel een systematische rangschikking, gelijk die ook
in de geschriften van Ambrosius en Augustinus ontbreekt; die vinden
we zelden bij de mannen, wier invloed van hun persoonlijkheid
uitgaat. Er werd hier geen spitsvondig uitgedachte, zuiver cerebrale
theorie uiteengezet, doch een doorleefde en beproefde wijsheid, die
na veel ervaring zeker was van het goede resultaat. De regel heeft
niets van een modern verenigingsreglement, waarin de rechten en
plichten van ieder lid compleet en nauwgezet geformuleerd zijn.
Principiële bepalingen als de plicht tot een maagdelijk leven worden
als vanzelfsprekend achterwege gelaten, of slechts terloops besproken,
gelijk het verloochenen van particulier bezit. De uiterlijke hoofdvormen van het kloosterleven worden door de regel voorondersteld.
Ook over de hoogste trap van het kloosterlijk leven, de verheffing
boven alle zichtbare dingen, waarover vooral de oosterlingen uitweidden, wordt nauwelijks gesproken. Aan het einde wijst Benedictus
er slechts heel even heen als naar de top der volmaaktheid, als handleiding daarheen noemend de Heilige Schrift, de boeken van Cassianus

en de regel van de H. Basilius. De regel is met al zijn detailvoorschriften en vermaningen in hoofdzaak alleen gewijd aan het dagelijks
leven in het klooster, dat berusten moet op het kloosterlijk beoefenen
der deugd. Hij is voor de monnik een aansporing en onderwijzing tot
morele zelfvorming, en de kracht, waarmee die practisch- morele
levenslijn kort en duidelijk wordt getrokken, met de nadruk op de
gedachte van ideale broederschap, heeft deze regel zijn grote betekenis verleend. Hij verliest daardoor het schematisch karakter en
wordt een norm, die toegepast kan worden in de meest verschillende
streken, zo er slechts een soortgelijk streven bestaat. Hij treedt niet
zozeer op als een verordening voor een nieuwe stichting, die zich
onderscheiden wil van andere, dan wel als een algemene handleiding
voor het leven en bidden en werken in het klooster.
Het doel van het kloosterleven wordt voortdurend scherp in het
oog gehouden, of liever, ernstig onder de ogen gebracht. Het bestaat
hierin, dat de communiteit zichzelf moet beschouwen als een schola
dominici servitii. Dat vertalen we niet helemaal juist, als we het
weergeven met: school van de dienst des Heren. De schola is in het
10. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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late Latijn een genootschap, dat een geregelde dienst heeft, een ploeg
of troep; zo werd ook de wacht in het keizerlijk paleis een schola
genoemd. Met schola dominici servitii wordt bedoeld een corps, dat
zich vrijwillig aan een vaste tucht onderwerpt, dat niet een aardse
heer, maar de hoogste Heer dag op dag dienst betoont met alle eerbied, trouw en stiptheid. Hier is geen plaats voor het beschouwende
kluizenaarsleven: dat wordt beschouwd als een levensvorm, die alleen
geschikt zou kunnen zijn voor monniken van zeer beproefde deugd.
Het genootschap staat lijnrecht tegenover de rondzwervende monniken en tegenover hen, die zonder overste met tweeën of drieën
samenleven. Over die sarabaïeten en gyrovagen spreekt Benedictus
harde woorden.
Om die kanker van het toenmalige monnikenwezen te voorkomen, eist Benedictus en dit was iets nieuws van zijn volgelingen de stabilitas loci, bestendigheid van plaats, waartoe de nieuwe
zich plechtig moeten verbinden, en die nog heden de inrichting-linge
van de orde der Benedictijnen eigen is een lid verbindt zich niet
aan de orde, maar aan het afzonderlijke klooster. Behalve de bestendigheid van plaats moet de postulant een leven volgens de regel en
gehoorzaamheid beloven. Op die gehoorzaamheid wordt extranadruk gelegd: zij beantwoordt aan het militaire karakter der broederschap. In het noviciaat wordt de novice na iedere periode van onderricht driemaal gezegd: „Zie, dit is de wet, waaronder gij krijgsdienst
moet verrichten; kunt gij haar houden, treed in, kunt gij het niet, ga
vrij heen." Tegenover de abt wordt militaire gehoorzaamheid verlangd. Ongehoorzaamheid wordt streng gestraft, vooral tegenover
knapen en jongere monniken; bij hen mag zelfs de tuchtroede
gebruikt worden, gelijk ook onder andere kloosterregels. Wij moeten
hier bedenken, dat door een soort plaatsvervangende gelofte ook
minderjarige kinderen opgenomen konden worden, die door hun
ouders in het klooster Gode werden gewijd. Ouders, die vermogen
bezaten, moesten dan schriftelijk en onder ede beloven, dat de
knaap niet meer over enig vermogen zou mogen beschikken, opdat de
oblaat zich niet door dit vooruitzicht naar de wereld terug zou laten
lokken.
Er spreekt een geest van grote ernst, bijna van strengheid uit
de regel. Het is de strenge oud-Romeinse tucht, die wij hier aantreffen.
Die wordt echter verzacht, doordat de strengheid van de abt de
strengheid is van de huisvader, die toch altijd vader blijft. In deze
trek vooral herkennen wij Benedictus' Romeinse opvattingen en de
familietradities uit zijn ouderlijk huis te Nursia. Wij hebben er reeds
bij Augustinus op gewezen, hoe voor ieder bestuur, ook voor het
bestuur van de staat, het voorbeeld van de huisvader als maatstaf
gold. Het gezag van de Romeinse huisvader in zijn gezin was buitengewoon groot. Hij kon over zijn kinderen onbeperkt beschikken
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hierdoor wordt ook de zede der knapenoblatie, die anders verwonderlijk zou aandoen, begrijpelijk. De Romeinse schrijvers hebben de
uitdrukking „vaderlijke majesteit" gebruikt. Dit vaderlijk gezag
wordt de abt door de regel ten volle toegekend. Hij is voor zijn leven
zonder beperking heer in het klooster, de heerser in huis, die daarom
door allen „heer" en „vader" genoemd moet worden. De autoriteit
van de overste treedt op de voorgrond als in geen latere westerse
kloosterregel. Bij de Romeinen echter stond de vader ook hoog in ere
als liefdevolle vader geen eretitel was schoner dan die van „pius
pater". Aan deze vaderlijke eigenschappen kent de regel onder de
kenmerken van de abt een nog ruimer plaats toe. Zo wordt de
abt al aanstonds in de eerste regels der inleiding als pius pater
aangeduid. De regel begint met de karakteristieke woorden: „Ausculta
o flu": „Luister, o zoon, naar de voorschriften des meesters en neig
het oor uws harten en aanvaard gaarne de vermaning van de liefdevolle vader en volbreng haar in daden." De vader moet voor al zijn
zonen een trouwe verzorger zijn, om hun het geluk te geven, dat in
een mooi gezin moet opbloeien, waar allen aan elkander verknocht zijn,
die hun vreugde vinden in het huis des vaders, waaruit niemand
heen wil zijn leven lang. Een der schoonste plaatsen in de regel is die
in het voorlaatste kapittel, waar Benedictus dat vrome familiegeluk
met zijn gewone beknoptheid schildert: „De monniken zullen elkaar
voorkomen in eerbetoon, elkanders lichamelijke of geestelijke zwakheden met groot geduld verdragen, om strijd elkaar gehoorzamen.
Niemand streve na, wat hij voor zichzelf, doch eerder, wat hij voor
de ander nuttig acht. Zij zullen in reine gezindheid broederliefde
betonen, God in liefde vrezen, hun abt oprecht en nederig liefhebben,
niets echter boven Christus stellen, die ons allen gelijkerwijs tot het
eeuwige leven moge voeren."
Zo gaan wijze gestrengheid, die zich openbaren moet in maathouden, en mildheid samen als de kenmerkende eigenschappen van
de abt. Het geluk der familie, dat in de handen van de abt berust hij kan volkomen vrij beschikken en voor ieder ambt in 't klooster
aanwijzen, wie hij wil moet hierin bestaan, dat de abt als vader
bemind wordt. Het resultaat van de regel hangt af van de persoon lij kheid van de abt vandaar dan ook, dat Benedictus in zijn regel
zo vaak over de eigenschappen van de abt spreekt. De abt moet niet
alleen maar bevelen, doch vooral goed bevelen. „Hij zal meer vooruithelpen dan vooraanstaan (prodesse quam praeesse)." 1 ) Op zijn
pedagogische wijsheid komt alles aan. De opsteller van de regel
beijvert zich bovenal, hem in die richting nuttige wenken te geven.
De regel bevat dan ook een kostelijke schat van opvoedkundige
wijsheid. Nooit genoeg kan de schrijver de fundamentele stelling
1

) c. 64. De woordspeling reeds bij Augustinus; z. boven blz. 87.
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van alle opvoeding herhalen, dat er bij de uitvoering van alle voorschriften rekening moet worden gehouden met de individualiteit,
met de eigenaardige trekken van ieder afzonderlijk. Desbetreffende
raad komt vooral in het tweede kapittel veel voor; wij lezen daar: „De
abt zal zich richten naar veler eigenaardigheden, de een met zachte,
vriendelijke woorden leiden, de ander met scherpe blaam, de derde
weer, door te trachten hem te overtuigen; zo zal hij zich ook de eigen
aard en de ontwikkeling van ieder, allen geëvenredigd aanpassen."
Het kloosterlijk gezin, dat zijn doel alleen in zichzelf zoekt,
richt zijn streven niet naar buiten; daarom wilde de wetgever, die
bestendigheid van plaats zo streng voorschrijft, alle aanraking met
de buitenwereld naar mogelijkheid beperken. De broeders, die van
een reis terugkeren, mogen zich niet vermeten, te vertellen over
hetgeen zij buiten het klooster gezien of gehoord hebben, want dat
veroorzaakt veel schade. 1 ) Afgezonderde berghoogten koos hij als
de plaats, waar hij zijn kloosters wilde stichten; ze moesten verwijderd
blij ven van de grote steden met haar bederf en ver van het strij dgewoel, waarvan zij toentertijd vervuld waren. Nergens blijkt ons,
dat hij ook nog maar ééns, al ware 't slechts voor een kort bezoek,
naar Rome is gegaan, nadat hij als jongeling die stad de rug had
toegekeerd. Maar door de afzondering van de buitenwereld mocht de
gastvrijheid niet beperkt worden. Zij moest beoefend worden als
behorend tot de Christelijke naastenliefde, en de bepalingen, die er
betrekking op hebben, geven blijk van een nobele en innemende
hartelijkheid. 2 ) Volgens Benedictus' verordening moest het klooster
een afgepaalde economische eenheid vormen en zoveel mogelijk zelf
zorgen voor al, wat er voor het levensonderhoud der monniken nodig
was. „Het klooster moet," zo lezen wij, 3 ) zo worden aangelegd, dat
al het nodige, dat wil zeggen water, de molen, de bakkerij, de tuin, nog
binnen zijn bereik liggen, en er ook de verschillende beroepen kunnen
worden uitgeoefend, opdat de monniken niet gedwongen worden,
buiten rond te dwalen, wijl dat hun zielen volstrekt niet heilzaam is."
In die afzondering van de wereld kon de abt de monniken zo
opvoeden, als hij ze hebben wilde, in de belichaming der natuurlijke
deugden, die eens door de Romeinse stoïci werden onderwezen, en
nu door de Christelijke geest veredeld waren. Hier vinden wij Benedictus zelf met zijn ernstige, bezadigde persoonlijkheid duidelijk in
zijn regel weerspiegeld. Hij kende nog het oud - Romeinse ideaal der
virtus, der echte mannelijkheid, die zich van alle verwijfdheid verre
houdt, die ook aan verbeelding en gevoel geen overmatige invloed
veroorlooft, maar aan de wil en het verstand de leiding over het
innerlijk toevertrouwt. Hoog slaat hij de honestas aan, de rechtvaardigheidszin, met de aequitas, de billijkheid, die vooral de rechter
„

1)

c. 67.

2)

c. 53, 56, 42.

$) c. 66.
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moet onderscheiden; en er zijn in de regel tal van aanwijzingen te
vinden, dat Benedictus zelf geschoold was in het juridisch denken,
dat de uiterlijke vormen geen bijzaken acht en voor strengheid niet
terugschrikt, waar die nodig is. Met juridische scherpte worden de
formules der opname voorgeschreven, waardoor de novice zich in
een onaanvechtbare overeenkomst aan de orde bindt, en de taal van
heel de regel bezit de beknoptheid en klaarheid der Romeinse
wetgevers en rechters, met de uiterlijke waardigheid, gravitas, die
ook in de regel naar de rangorde wordt afgemeten. Aan de leer der
stoïcijnen herinnert vooral de waardering voor moderatio en discretio,
het redelijke maathouden, waarop Gregorius de Grote zoveel nadruk
legt. Was Benedictus in de wereld gebleven en vooruitgekomen in
ambtelijke carrière, dan hadden wij hem misschien leren kennen als
een trotse Romeinse ambtenaar, die als een Boëthius met zijn leven
geboet zou hebben voor zijn Romeinse waardigheid, zo hij in conflict
had moeten komen met een Gotische koning. Maar krachtig leefde
in hem het ideaal der Christelijke deugd; daardoor had hij geleerd,
zichzelf onder strenge tucht te houden en de harde strengheid en de
toorn, waartoe hij misschien geneigd was, te temperen door hartelijke
liefde en toegefelijkheid om Gods wil, door de beoefening van
geduld en deemoed, die spreekt: „Door de genade Gods ben ik,
wat ik ben." 1 ) Benedictus' hele gestalte is die van een echte, voorname Romein, geen vertegenwoordiger echter der Romeinse wereld
van Cicero, maar een vertegenwoordiger van de Romeinse wereld,
wier wellust van uiterlijke macht gedoofd is, wie door de beoefening
van Christelijke deugd de prikkel van de hoogmoed uit het hart is
genomen; de gestalte van een heilige Romein, wiens nederig gedrag,

nu door zijn zonen aan millioenen ten voorbeeld gesteld, ons doet
begrijpen, waarom de nieuwe Christelijke cultuur zich slechts
ontvouwen kon tussen de puinen van het ineengestorte, niet tussen
de trotse monumenten van het nog bestaande rijk. Vóór de val van
het West- Romeinse rijk had een Romein bezwaarlijk zulk een regel,
met zijn grondideeën van matiging en mildheid, neer kunnen schrij ven. Hier vinden wij de zieleharmonie, waarin een Romein troost
kon vinden bij de ondergang van zijn rijk, en die hij, als leraar voor
het inwendig leven der volkeren, geroepen was te onderwijzen in
een nog ruimer kring, dan vroeger het Romeinse rijk was. Benedictus
trad de heerser der Goten niet tegemoet als Boëthius, die met trotse,
stoicijnse gelatenheid het doodvonnis van een Theoderik aanvaardde,
niet als Cassiodorus, de altijd dienstwillige griffier der Oostgotische
koningen, die met zelfbehagen terugkeek naar zijn sierlijk gesponnen
bestuursacten, maar met een onbaatzuchtige en onverschrokken
waardigheid, waarvoor een Totila de knie boog.
1)

Inleiding.
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Totila, in het jaar 541 tot koning uitgeroepen, was een dier
Gotische koningen, die een paar vluchtige successen wist te behalen
in de bijna twintigjarige krijg tegen de veldheren van de Oost Romeinse keizer Justinianus. Hij had zelfs te Napels weer vaste voet
gekregen, en toen hij vandaar naar Rome oprukte, kwam hij in de
nabijheid van Monte Cassino. Toen de wonderen van de heilige abt
hem ter ore kwamen, wilde hij diens zienersgave op de proef stellen.
Hij liet zijn schildknaap Riggo met het koninklijk purper tooien, en
hield zichzelf op de achtergrond. Maar zo verhaalt paus Gregorius
de Grote toen Riggo bij de abt binnenkwam, zich houdend of hij
de koning was, hoorde hij zich reeds van verre toeroepen: „Leg af
wat gij draagt, mijn zoon, want het behoort u niet." Ontsteld ging
Riggo dit zijn heer melden, en nu was deze er van overtuigd, dat de
abt een heilige was. Totila ging nu zelf naar Benedictus en knielde
voor hem neer. De abt verzocht hem op te staan en sprak hem met
ernst aldus toe: „Gij hebt veel kwaad gedaan en doet het nog. Laat
af van uw boosheid. Gij zult uw intocht binnen Rome houden. Gij
zult de zee oversteken, nog negen jaren zult gij koning zijn, maar in
het tiende jaar zult gij sterven." 1 ) Het is ons niet mogelijk, deze
profetische woorden, die inderdaad in vervulling gingen, met een
getuigenis van andere zijde te staven en aldus het verhaal volgens de
eisen der historische critiek afdoend te bevestigen, maar wij kunnen
er moeilijk aan twijfelen, of Totila heeft inderdaad Monte Cassino

bezocht om de abt zijn eerbied te betuigen, en Benedictus' houding
in het geschilderde tafereel beantwoordt volkomen aan de voorstelling,
die wij ons van de ernstige, heilige Romein mogen maken; en dat hij
in Totila niet veel meer zag dan de barbaar en de Ariaan, en zich
moest inspannen, om dit niet te laten blijken, mogen wij veilig
veronderstellen. Maar hij was ook Christen, in staat over verschil
van ras heen te zien. Onder de wijze wenken, die hij tot de abt richt,
vinden we deze schone vermaning: „Hetzij slaaf of vrije, wij zijn allen
in Christus één en dragen allen onder één heer het kenteken van
dezelfde krijgsdienst, wijl er voor God geen aanzien des persoons
bestaat; slechts dan worden wij door hem onderscheiden, als wij
beter dan anderen worden bevonden in goede werken en in deemoed.
Zo moge dus tegenover allen de liefde gelijk zijn, en gelijk zij de
behandeling, die allen ten deel valt, alnaar zij het verdienen." 2 )
Ook voor Goten stond zijn kloosterpoort open.
Nog een tweede scène wordt ons door Gregorius de Grote
voor ogen gebracht, en wij zien daaruit, welk een diepe indruk de
kalme waardigheid van de vrome abt op een der aanzienlijkste Goten
maakte. Een Got, Zalla geheten, die waarschijnlijk bezig was belasting
in te vorderen, had van een Romeinse boer afstand van zijn goederen
1)

S. Gregorii Dialog. II c. 14, 15.

2)

c. 2.
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geëist en de man daartoe laten folteren. Om de gruwzame marteling
althans te bekorten zei de Romein, dat hij zijn vermogen aan Bene dictus vermaakt had. Zalla wou controleren, of dit waar was, steeg te
paard en liet zich door de geboeide Romein naar Monte Cassino
leiden. Benedictus zat juist voor de kloosterpoort te lezen. Het
ongewone bezoek en de hooghartige woorden van de Got ontnamen
hem zijn kalmte niet, en met een blik vol medelijden keek hij de
geboeide boer aan. Op hetzelfde ogenblik vielen de man de kluisters
van zijn handen. Zalla echter viel ontsteld ter aarde en beval zichzelf
aan in de gebedsvoorspraak van de heilige. Benedictus zette zijn
lectuur voort, nadat hij de Got binnen het klooster had laten brengen
en de broeders opdracht had gegeven, hem spijs en drank voor te
dienen. Later vermaande hij hem, in de toekomst minder wreed te
zijn. 1 ) Dit tafereel karakteriseert de positie, welke de Benedictijnse
kloosters in de eerstvolgende eeuwen zouden innemen, toen Germanen en Romeinen werden saamgebracht tot één volk, toen heersers
en overheersten door het Christendom werden verzoend. De vertegenwoordiger van de heersende Germaanse macht hoog te paard, de
Romein geboeid.... die beiden verzoend door de Romeinse monnik,
in geestelijke lezing verdiept. Tegelijk echter toont ons dit tafereel,
hoe ontvankelijk de Germanen waren voor de rustige, uiterlijke waardigheid, die de ordestichter zijn leerlingen zo menigmaal inprentte.
Nu wij kennis hebben gemaakt met het persoonlijkheidsideaal,
op natuurlijke Romeinse aanleg gegrond, dat Benedictus in zichzelf
had verwezenlijkt en anderen ter verwezenlijking aanprees, zullen wij
de vraag nog beantwoorden, aan welke bezigheden de monniken zich,
ieder afzonderlijk en in gemeenschap, wijden moesten. De schola
dominici servitii, het corps, dat zich voor de troon van de Allerhoogste
geplaatst wist, moest haar dienst vervullen, door gemeenschappelijk,
volgens kerkelijk gebruik, God te prijzen in plechtig koorgebed,
stipt op de vanouds ingestelde tijden Hem in gemeenschappelijk
gebed te huldigen. Aan de regeling van die liturgische gebedsdienst
wijdt Benedictus bijzondere zorg, wijl daarin de voornaamste taak der
communiteit moet liggen. Het kloostergezin moet de stijgende en
dalende dag op traditionele wijze met gebeden en lofzangen begeleiden. Bij de vigiliën der metten is het twaalftal, gelijk Pachomius
het in de kloostergemeenten had ingevoerd, gehandhaafd. Maar ook
hier volgt Benedictus niet uitsluitend het oosterse voorbeeld. Voor de
cantica der laudes houdt hij zich aan Romeins voorbeeld, en met de
kleine toevoeging : , ,Gelijk de Romeinse Kerk zingt" bewijst hij ook
hier, dat na de algemene monastische normen vooral Rome de toon
aangaf wat speciale punten betrof. Benedictus' familie voelde zich als
de kloostergemeenschap, die aan de zonen van Rome haar ontstaan
1)

S. Gregorii Dialog. II c. 31.
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te danken had. Het officium divinum, de dagelijkse dienst, die het
corps aan God bracht, beantwoordde met zijn plechtige ernst in het
bijzonder aan het karakter en de stemming, die Benedictus' zonen
verenigden. De ernst prentte Benedictus nog extra in, door uitdruk kelij k op te merken, dat de monniken, door de abt aangewezen om
bij het koorgebed te zingen of voor te lezen, zulks met nederigheid,
waardigheid en eerbied moeten doen. 1 )
De tijd, die overbleef van het koorgebed, „waarbij niets mag
worden voorgetrokken," 2 ) moet aan de arbeid worden gewijd, opdat
geen lediggang insluipe; en dat moet dan, in overeenstemming met
de voorschriften van Augustinus in zijn geschrift over de arbeid der
monniken, een gemengde arbeid zijn, geestelijke en lichamelijke. 3 )
De geestelijke arbeid betrof de lectio divina, hoofdzakelijk studie der
Heilige Schrift, die reeds nodig was als voorbereiding tot het psalmen gezang. „Is iemand echter zo nalatig en traag, dat hem de wil of de
bekwaamheid om te lezen of lezen te leren ontbreekt, dan zal hem
een andere arbeid worden opgedragen, opdat hij niet zonder bezigheid
blijve." Uit deze plaats heeft men willen concluderen, dat het Bene dictijnerklooster Monte Cassino ver achterstond bij Cassiodorus'
klooster Vivarium: dat er in Monte Cassino betrekkelijk zeer
weinig aan wetenschappelijke arbeid werd gedaan. Wat Cassiodorus
echter in zijn Institutiones over hetzelfde onderwerp zegt, komt in
wezen op hetzelfde neer. 4 ) Ook vinden wij in de Benedictijnse regel
zelf een niet gering aantal boeken aangeduid, die Benedictus
derhalve gekend moet hebben, en die in de kloosterbibliotheek
aanwezig moeten zijn geweest. Behalve de geschriften van Cassianus
en Basilius en de levensbeschrijvingen der oosterse kloostervaders,
die vaak genoemd worden, - vinden wij min of meer duidelijke toespelingen op verschillende geschriften van Augustinus en Hierony-

mus, op Cyprianus en Leo de Grote, Caesarius van Arles en Sulpicius
Severus, en ook aan Sallustius en Terentius schijnt herinnerd te
worden. Weliswaar onderscheidt Benedictus zich in zoverre van
Cassiodorus, dat hij de studie niet tot hoofddoel van zijn klooster
maakt: dat moet allereerst een broederschap zijn, tot Gods lof
verenigd. Daardoor juist schonk hij zijn kloosters die religieuze
hechte grondslag, die in alle stormen des tijds onwrikbaar bleef. De
lichamelijke arbeid wordt dan ook volstrekt niet op de achtergrond
geschoven. Dit komt wel hierdoor sprekend uit, dat wij in de regel
geen afzonderlijk hoofdstuk aantreffen over de geleerden of over de
schrijfkamers, maar wel een over de handarbeiders. 5) Dat werpt geen
schaduw op de regel.
1)

c.

47

2)

c. 43.

3) Vgl. de parallelplaats uit Augustinus' De opere monach. in de uitgave van de
regel van D. Cuthbert Butler (Freiburg i. B. 1912) bij c. 48.
5) c. 57.
4) Zie boven blz. 122v.
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Dat de Benedictijnenorde zich aan de wetenschappen ging wijden
kon niet uitblijven, toen de Kerk de enige instelling werd, die tussen
de puinen der antieke cultuur staande bleef. Toen werd in het ge bouw, dat nu alleen stond, - alles gered, wat er nog aan oude schatten
te redden viel, en gaarne namen de kloosters, die een Romein als
hun stichter vereerden, antiek erfgoed onder hun hoede. De drang
des tijds echter duidde op een ondergang der steden en van alle
cultuur, die aan de steden gebonden was, van de geldhandel zowel
als van hogere steedse ontwikkeling en stedelijke organisatie, dus
moest de Kerk zich ook hierbij aanpassen. Terwijl zij vroeger bijna
uitsluitend stedelijke cultuurcentra had gekend, moest zij er nu op
bedacht zijn, er ook op het platteland te vestigen; er moesten parochies
gesticht worden voor het landelijke volk, dat de steden meed. Tot
de religieuze en algemeen intellectuele opheffing der landbouwbevolking, vooral in de rijken, welke onder Germaanse heerschappij
stonden, zijn die kloosters een zegen geweest, die zowel op economisch als op geestelijk gebied met opwekkend voorbeeld voorgingen.
Derhalve pasten vooral Benedictus' kloosters in die tijd: zij werden
gewoonlijk ver van de steden op het platteland gesticht, zij waren
afgesloten economische centra, landbouwscholen bijna, geestelijke en
lichamelijke arbeid beide werden er voorbeeldig beoefend. Zo werden
de kloosters, die in de woeste streken ten noorden der Alpen ontstonden, niet alleen missiecentra, brandpunten van godsdienstig
leven en algemene geestelijke vorming, maar tevens modelinrichtingen
van economische cultuur voor landbouw en handwerk. De Cisterciënsers, die in de twaalfde eeuw een hervorming van de Benedictij nenorde ondernamen, konden zich met recht op de oudste tradities
der orde beroepen, toen zij de nadruk legden op handenarbeid.
Toen aan de kloosters de taak ten deel viel, na de ineenstorting
van het Romeinse rijk de kweekplaatsen van een nieuwe Christelijke
cultuur te worden, waarin Christenen, die naar ideale volmaaktheid
streefden, samenkwamen, toen werkten verschillende bijzondere
kwaliteiten er toe mee, dat die taak vooral de Benedictijnenkloosters
werd toegewezen, zodat vooral die kloosters geholpen hebben, om
de nieuwe volkeren van het westen te verenigen tot een nieuwe
cultuurgemeenschap. Zij waren, gelijk we gezien hebben, niet de
eerste kloosters van het westen, en ook nog na hun ontstaan hebben
andere kloosters mede verdienstelijk werk verricht. Maar vervolgens
moesten die alle wijken voor de Benedictijnenorde, die eindelijk met
haar regel, van de achtste tot de twaalfde eeuw, de leiding kreeg over
heel het kloosterlijk leven in het westen. De kwaliteiten, waardoor de
Benedictijnen dat overwicht verwierven, moeten niet gezocht worden
in een grotere energie, waarmee de Benedictijnen de verwezenlijking
van het Christelijk ideaal nastreefden. Zij schuilen eer hierin, dat
zij op zeer bijzondere wijze beantwoordden aan de toestand der
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westerse samenleving in die tijd, dat zij zich voortreffelijk aanpasten
bij de behoeften, zwakheden en krachten dier maatschappij. Daarbij
kwamen dan nog omstandigheden van buiten, die de uitwerking dier
kwaliteiten in niet geringe mate begunstigden.
Een dier bijzondere kwaliteiten hebben wij reeds in het licht
gesteld, toen wij wezen op de gelijktijdige aansporing tot geestelijke
en lichamelijke arbeid, zonder dat een van beide bij de andere werd
achtergesteld, zonder dat de hoogste, boven alle mensenbezigheid
verheven taak van Gods lof en het gebed van de voorste plaats
verdrongen werd. Door deze harmonie in de voorschriften na te gaan
zullen wij de bijzondere kwaliteiten van de Benedictijnse regel nog
vollediger zien. Afgezien van de minutieuze bepalingen over het
koorgebed en de stellige eis der bestendigheid van plaats, veroorlooft
de regel een niet geringe ruimte en elasticiteit van beweging. Zo
vinden wij als een algemene kwaliteit van de regel de onderschikking
van de bijzaken aan de hoofdzaak, het hoofddoel. De weg wordt
gesloten voor pedanterie, opengehouden voor de uitoefening van
pedagogisch inzicht en consideratie, en voor de aanpassing aan speciale
verhoudingen. Bij de verschillende voorschriften over het uitwendig
leven wordt meermalen opgemerkt, dat zulks evengoed anders
geregeld zou kunnen worden, of dat men het in de verschillende
kloosters verschillend kon regelen. „De kleding zal de broeders
worden verstrekt naar de geaardheid der plaats, waar zij wonen, en
naar de toestanden van het klimaat, want in koude streken heeft
men meer nodig, in warme daarentegen minder. Hierop acht te geven
is eveneens taak van de abt." 1 ) Doordat het bijkomstige en schematische een ondergeschikte plaats kregen, doordat de mogelijkheid
open bleef staan, rekening te houden met bijzondere behoeften, kon
Benedictus' regel zo makkelijk aanvaard worden door oudere kloosters,
die volgens andere regels waren gesticht. Hierdoor verviel het gevaar
voor willekeur en wanorde, dat anders misschien ware gerezen;
immers, op grond der gelofte van bestendigheid van plaats bleven de
monniken bijeen onder een voor zijn leven gekozen abt, en op ieder
punt, dat niet ééns-voor-al door bindende voorschriften geregeld
was, kon telkenmale naar omstandigheden worden ingegrepen door
een hand, welke door hartelijke zorgzaamheid, schrander inzicht en
sterke wil werd geleid. Dus ligt hierin de grote kracht van de Benedictij nse regel, dat een onschokbaar princiep er hand in hand gaat
met de grootst mogelijke vrijheid in details. Die eenheid werd
bewerkt, doordat de vrijheid in details geschonken werd aan een
bevelhebber, voor zijn leven gekozen met verstrekkende discretionnaire volmachten, en niet aan het goeddunken der afzonderlijke leden
van het corps. Zo kon er evengoed met de zwakheden der afzonderlijke
1)

c. 55.
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leden rekening worden gehouden, maar leed de gehele discipline er
geen schade door; zo ook kon een klooster zich aanpassen aan de
bijzondere behoeften van een streek, zonder dat de algemene geest
van de regel geweld werd aangedaan. Door oud-Romeinse levenswij sheid, te zamen met een zelfbeheersing, door strenge ascese
verworven, had de stichter in zijn regel die grondtoon zo zuiver
kunnen houden, die men terecht met de woorden maat en mildheid
heeft gekarakteriseerd. Wij horen die grondtoon klinken in tal van
bepalingen, in de wenken voor de abt en in de voorschriften voor de
lagere oversten en voor de broeders in het algemeen, in de aansporingen tot maathouden en zich bedwingen, welke ook in het uiterlijk
moeten doorwerken en aanstonds aan Cicero's De officiis herinneren.
De Benedictijnen vooral hebben de moderatio, het maathouden, de
Middeleeuwen ingeprent, als laatste doel der opvoeding en grootste
sier des mans, zodat een Walter von der Vogelweide de gepersonifleerde Mate prees met de schone woorden:
Aller werdekeit ein füegerinne
das sit ir zewáre, frouwe Maze.
er saelic man, der iuwer lêre hat

!

1)

De vele kostbare kiemen, door Benedictus in de bodem van
Monte Cassino neergelegd, konden echter eerst uitgroeien over een
wij der gebied, in 't bij zonder ten noorden der Alpen, toen omstandigheden van buiten er de Benedictijnen toe brachten, buiten hun
kloosters te gaan werken. Hiervoor geeft de regel geen leiding. Er
staat nergens iets in over een zielzorg, die buiten het klooster uitgeoefend zou moeten worden. Zelfs is de kloostergemeenschap in de
opvatting van de H. Benedictus gelijk trouwens in al de oudste
kloosters slechts een communiteit van lekebroeders, onder wie in
de regel slechts één priester, de abt, voorkomt. Opname van een
priester, priesterwijding van een monnik wordt slechts als uitzonderingsgeval bezien. Zo iemand zal dan wegens zijn priesterlijke
functies de eerste plaats na de abt moeten innemen, maar hij zal zijn
priesterlijke functies slechts in zoverre uitoefenen, als hem zulks door
de abt wordt opgedragen, en daarbuiten blijft hij op de plaats, die
hem, gelijk ieder ander, door het tijdstip van zijn intrede in het
klooster is gewezen, tenzij de abt en de keuze der communiteit hem
een hogere plaats toekennen. Hij is in alles onderworpen aan de regel,
en wordt met nadruk gewaarschuwd tegen het gevaar van zelfverheffing. 2) Hierin kwam echter spoedig verandering: zij, die er
1) Walther v. d. V. editie Pfeiffer (5. Aufl. Leipzig 1877) 25, 1vv. (De hand, die
alle waardigheid beschikt, is voorwaar de uwe, vrouwe Mate; de man is zalig, die
uw leer verstaat ! )
2) c. 60, 62.
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zich de nodige ontwikkeling toe hadden verworven, werden priester
gewijd ook, en daartoe bestond dringende aanleiding, toen het missiewerk aan de orde werd opgedragen. De eerste stoot hiertoe kwam van
buiten af, van paus Gregorius de Grote, die de Romeinse Benedictijnen naar de Angelsaksen zond.
Inderdaad zijn hier de uiterlijke omstandigheden, die aan de orde
der Benedictijnen een zo grote cultuurtaak oplegden, duidelijk
waarneembaar. Maar niettemin zou men blijk geven van een eenzijdige, ik zou bijna zeggen mechanische opvatting der geschiedenis,
zo men het prachtige werk der Benedictijnen als geloofspredikers en
bevorderaars der beschaving alleen met die uiterlijke omstandigheden
zou willen verklaren. Ongetwijfeld is het lang niet zeker, dat de
Benedictijnen zoveel groots gepresteerd zouden hebben, als Gregorius
hen niet verwezen had naar de missie, die oorspronkelijk buiten hun
program lag, en wel naar een buitengewoon dankbaar missieveld.
Maar Gregorius de Grote zou dat toch nooit gedaan hebben, als hij
de voortreffelijkheid van Benedictus' regel niet had erkend, gelijk zijn
eigen woorden het ons verzekeren; als hij niet zelf het ordeskleed
van Sint Benedictus had aangenomen en zich diens geest had eigen
gemaakt. Dat de zonen van de H. Benedictus met dat missiewerk
zo heerlijke resultaten bereikten, is voor een groot deel te danken aan
hun bijzondere kwaliteiten en het vermogen, daardoor invloed uit te
oefenen.
Zelfs de factor, die op zichzelf een remmende invloed uitoefende,
hun gebondenheid aan één klooster, hielp daartoe mee. In het afgesloten eigen huis konden zij, ook in den vreemde, het best de geest
bewaren, die zij uit het moederhuis hadden meegenomen. De
afstand van het werelds bedrijf, die er door gehandhaafd werd, verzekerde de orde het irenisch karakter, dat haar tot de huidige dag
kenmerkt, en dat ook de Cluniacensers tijdens de investituurstrij d
trachtten vast te houden.
Van de vijfde tot de achtste eeuw werd de wasdom der westerse
beschaving tegengehouden door een eigenaardige moeilijkheid: een
grote ongelijkheid van nationaliteit en cultuur, die vereffend moest
worden. Ontwikkelde Romeinen kregen bevelen van onontwikkelde,
ongepolijste en wellicht ook onbehouwen Germanen. Naast heiligen,
bezield met diep en echt gevoel en opofferende zelfverloochening,
vinden wij, vooral in het Frankische rijk der Merovingers, afstotelijke
monsters, behept met een stuitend mengelmoes van zinnelijkheid,
ruwheid en bijgeloof. Het was voor de monniken geen lichte taak,
die tegenstellingen, door de Christelijke idealen verscherpt, niet te

krachtig aan te vatten, het nodige geduld te bewaren, en zich naar de
verschillende verhoudingen te schikken, voor zover geoorloofd was
en wijs beleid het vroeg. Het minst zwaar was die taak voor de
volgelingen van Benedictus. Zij behoefden de wijze pedagogische
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wenken, die in hun regel lagen opgesloten, slechts op de nieuwe
verhoudingen toe te passen; en toen zij voor het eerst een missiegebied, onder de Angelsaksen, aangewezen kregen, door paus
Gregorius I, werd hun bovendien nog door het gezag van het opperhoofd der Kerk op het hart gedrukt, de grove gevoelens en ingewortelde zeden der heidense Angelsaksen zoveel mogelijk te ontzien.
Gregorius zou de biograaf en lofredenaar van Benedictus niet
geweest zijn, als hij hier diens volgelingen niet geheel in de geest van
de heilige had geïnstrueerd. Zo wordt ons hier vooral duidelijk, hoe
nauw de uiterlijke omstandigheden, bijdragend tot de ontwikkeling
der orde, samengingen met de innerlijke kwaliteiten, met de leidende
gedachten, die van de regel zelf uitgingen. De paus, die de orde een
zo vruchtbare taak aanwees, en de monniken hun gedragsregels voorschreef, ontleende zelf zijn instructies aan de geest van de ordesregel.
Tot vereffening der tegenstellingen tussen de rassen zag de
Kerk zich geroepen door de aansporing in de Brief aan de Galaten,
geen onderscheid te maken tussen Joden en Grieken, en de Benedictij nen waren reeds vooraf geschikt, als instrumenten tot die ver
te dienen, nu het er om ging, Romeinen en Germanen in-efnig
de schoot der Kerk bijeen te brengen. Wij weten, dat er reeds in
Benedictus' tijd Goten waren onder de leerlingen van de heilige, en
de wijze, waarop Benedictus koning Totila en de Got Zalla ontving,
midden in de oorlogen tussen Goten en Oost-Romeinen, bewijst,
dat het slechts hindernissen van tijdelijke aard, geen voor immer
scheidende waren, die opgeruimd moesten worden. Uit de verhalen
over die beide bezoeken kunnen wij ook opmaken, dat de klooster
Germanen aantrok, al bestond zij-gemnschapoMtCide
bijna uitsluitend uit Romeinen, en wij kunnen zulks nog beter
constateren, als de Benedictijnen in de Germaanse rijken zelf kloosters
stichten. Het kost niet veel moeite, omstandigheden aan te voeren, die
dit verklaren. Stemde de organisatie van een Benedictijnenklooster
niet in hoofdzaak overeen met de bestuursvorm, die de Germanen
toentertijd aan hun rijken oplegden? Aan de spits van het Germaanse
rijk staat een gekozen koning ook de abt wordt door de communiteit gekozen. Verkiesbaar is volgens Germaanse theorie iedere
vrije des volks, volgens de Benedictijnse regel ieder lid der
communiteit, ook het jongste. De groten des rijks stonden de koning
als raadgevers ter zijde. Zo moest ook de abt in de belangrijkste
aangelegenheden de communiteit bijeenroepen en de raad van alle
broeders aanhoren, in minder gewichtige zaken moest hij met de
ouderen overleggen; de beslissing bleef echter aan de abt. Reeds
Montalembert heeft met grote scherpzinnigheid op die merkwaar
gewezen. 1 ) Grisar heeft in zijn mooie werk over de-digeparl
1)
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geschiedenis van Rome en der pausen 1 ) nog een tweede parallel getrokken: hij laat het klooster zien als een gezin, onder het vaderlijke
bestuur van de abt, en herinnert er aan, hoe ontvankelijk de Germanen waren voor de familiegeest, die onder hen tot hoge ontwikkeling was gekomen.
Wij kunnen nog andere parallellen tussen de Benedictijnen en
de Germaanse aard aangeven. Niets boezemde de Germaanse krijger
meer ontzag in dan autoriteit en waardigheid. Vandaar, dat Bene
persoonlijkheid op Totila en Zalla een zodanige indruk-dictus'
maakte, dat zij ontsteld voor hem ter aarde zonken. Het plechtstatige,
met grote eerbied voorgedragen koorgebed als dienstbetoon jegens
de goddelijke Majesteit moest de Germanen bijzonder aantrekken,
evenals de indrukwekkende ernst, die de grondtoon vormde. Ook
mogen wij gerust aannemen, dat de psalmgezangen der Benedictijner
monniken, met hun nauwgezette indeling en waardige voordracht,
de harten der Germanen zeer moesten treffen in die tijd, waarin de
Germaanse fantasie zich gaarne te goed deed aan de pathetische
voordracht van epische stoffen.
Slaan wij het verloop van de bekering der Germanen gade, dan
nemen wij een merkwaardig contrast waar tegenover de bekering
der Grieks-Romeinse wereld. In deze laatste waren de lagere standen
de eerste, die het Christendom aannamen, en in de hoogste standen,
die zich het langst aan het heidendom vastklemden, drong de nieuwe
leer juist daarom zo langzaam door, wijl zij verachtelijk werd aangezien als de traditieloze godsdienst van de heffe des volks. Bij de
Germanen wordt de aanvaarding van de Christelijke godsdienst
gewoonlijk ingeleid door het voorbeeld van bekering der vorstelijke
families. Aldus bij de Goten, de Franken, de Beieren, de Angelsaksen,
de Thüringers, de Alemannen. Moeilijk te verklaren is die gang
der bekering van de Germanen niet. De Germanen aanvaardden het
Christendom als een deel der meer gevorderde Romeinse cultuur, en
juist de vorstelijke families kwamen met die cultuur het eerst in
aanraking. Zij echter, wie het missiewerk onder de Germanen was
opgedragen, moesten hiermee rekening houden. Zeggen wij te veel,
als wij de mening uitspreken, dat hiertoe vooral de Benedictijnen
in staat waren, wijl zij zo grote waarde hechtten aan de uiterlijke
vorm, die de broeders ook bij de omgang met elkander in acht moesten
nemen? Volgens de regel moest er onder de broeders een rangorde
heersen, door de abt bepaald, waartoe gewoonlijk de tijd van intrede
in het klooster als maatstaf werd genomen. Deze rangorde moest
geëerbiedigd worden bij de vredekus, bij de communie, bij de aanhef
van het psalmgezang en bij de plaatsing in het koor. De jongeren
wordt voorgeschreven, de ouderen te eren. Het is niemand geoorloofd,
1)1, 563.
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de ander alleen met zijn naam aan te spreken; de oudere moet de
jongere „frater" noemen, de jongere de oudere „nonnus", hetgeen
zoveel betekent als „eerwaardige vader". Steeds, als twee broeders
elkaar ontmoeten, moet de jongste de zegen van de oudste vragen in
de gebruikelijke begroetingsformule. Als een oudere passeert, moet
een jongere opstaan, en, zo luidt het, de jongere wage het niet, te
gaan zitten, tenzij de oudere hem dit bevolen heeft. 1 ) Tot zulke
voorschriften kwam Benedictus niet alleen door het gezagsbegrip
van de oud - Romeinse huisvader, maar nog meer wellicht door zijn
grondgedachte, die de dienst in het paleis des Heren de voornaamste
taak van het kloosterlijk corps achtte. Bij het koorgebed moest zijn
troep als voor de troon der allerhoogste Majesteit staan en zich
dienovereenkomstig met alle eerbied gedragen. En die geest moest
doorwerken in heel de verhouding tussen de afzonderlijke personen.
Vooral op de Germaanse vorstelijke families nu moest een zo waardig
gedrag een levendige indruk maken. De vruchten zien wij in het
aanzienlijk getal heersers uit Germaanse stammen, die in de zevende
en achtste eeuw hun intree deden in de Benedictijnenkloosters. De
meest bekenden van die vorstelijke monniken zijn de Longobard
Rachis en Karloman, de oom van Karel de Grote.
Werd echter het Christendom door de Germanen aanvaard als
een deel der Romeinse cultuur, dan waren zij de beste geloofsverkondigers, die de Romeinse cultuur het best in zich hadden opgenomen.
En welk ander kloosterverband kon hierin wedijveren met de orde
der Benedictijnen? Die verwierf daardoor overal, ook onder de
Romeinse bevolking, een groter aanzien nog krachtiger moest die
invloed werken tegenover de Germanen. De stichter was voortgekomen uit het hart van het Romeinse wereldrijk, dat er zo uitstekend
in was geslaagd, zijn heerschappij de meest verschillende volkeren
en stammen op te leggen, terwijl in het tijdperk van zijn hoogste
glorie de volheid der tijden werd gezien, waarin de Zoon Gods
mens was geworden. Al trad Benedictus als zoon van Rome eerst op
in de tijd, toen Rome de wereldlijke heerschappij al verloren had, zelfs
nog op zijn overwinnaars oefende Rome met de naglans van zijn
afgestorven wereldmacht een zekere betovering uit. In dat Rome nu
openbaarde zich steeds duidelijker het middelpunt der nieuwe,
geestelijke macht, de enige, die in staat zou zijn, het westen tot
eenheid te brengen. In de omtrek van Rome werden de eerste
Benedictijnenkloosters gesticht. Aanzienlijke Romeinse kringen
schonken de heilige Benedictus zijn beste leerlingen. Weldra kreeg
de orde te Rome zelf vaste voet. Van het begin af richtte zij zich naar
de gebruiken van die kerk, wier gezag in het westen dat van alle
andere kerken overtrof. Het pauselijk gezag zelf verbreidde de glorie
1)

C.

63.

1 42Eerste

boek

der nieuwe orde: niemand minder dan Gregorius de Grote schetste
in zijn dialogen een roemrijk beeld van het leven des ordestichters.
In opdracht van deze paus werden Benedictus' zonen uit het klooster,
dat hij in zijn vaderlijk paleis op de Monte Coelio had gesticht, naar
Engeland gezonden, als eerste geloofsverkondigers onder de heidense
Germanen. Toen zij daar begonnen te werken, maakten zij zich alras
kenbaar als voortreffelijke vertegenwoordigers van eerwaardige
antieke cultuur. De wetenschappen werden onder de leiding van
geleerde monniken ijverig beoefend : weldra werd de Frankische clerus
ook op wetenschappelijk gebied door de leerlingen van een Beda
overvleugeld. Hoeveel zij de Germanen schonken op economisch
en technisch gebied, als leraars in de landbouw en daarna ook in de
tuinbouw, kunnen wij moeilijk in bijzonderheden aantonen, doch
wordt wellicht aangeduid door de termen van Latijnse oorsprong,
die in de Germaanse talen op dat gebied gebruikelijk zijn.
De orde der Benedictijnen was niet te vroeg en niet te laat
gesticht. En niet licht had zij het karakter gekregen, dat wij kennen,
als de stichter zijn regel geschreven had in de tijd, toen Rome zijn
wereldlijke heerschappij nog uitoefende. Dat de angel van de trots,
die met de wereldheerschappij onvermijdelijk samengaat, uit Rome
was weggerukt, heeft er Rome's beste zoon van die tijd toe gebracht,
dat ideaal van veredelde Romeinse geest te ontwerpen en te verwezenlijken, dat wij in zijn regel aantreffen; want niet de glorie van
Rome, slechts de eer des Allerhoogsten werd nagestreefd, niet naar
Romeinse heerschappij, maar naar echte Christelijke beschaving der
persoonlijkheid werd alle denken en werken geleid. Zo waren Bene
leerlingen niet opgeleid om opnieuw de wereld te veroveren-dictus'
in aardse zin, maar om Christelijke cultuur te verbreiden, om het rijk
Gods te vergroten, dat boven onderscheid van rassen en volkeren
verheven was, maar tevens ook, om het beste der Romeinse virtus
niet te laten ondergaan, doch het over te dragen juist aan die volkeren,
die pas de Romeinse heerschappij hadden gefnuikt. De stichting
van Monte Cassino had ook niet later mogen vallen. In dat tijdperk
der Gotische heerschappij bestond nog heel het Romeinse bewind,
al was het niet onder een West-Romeinse keizer, maar onder de
Gotische heerser, wiens minister echter de Romein Cassiodorus was.
Hier kwam verandering in, toen de Byzantijnen zich in Italië nestelden
en het gedeelte van Italië, waarover zij meester waren, tot een provincie van het Byzantijnse rijk maakten, onder het gezag van Griekse
ambtenaren, wier bevelen ook de pauselijke Stoel in ernstige conflicten
brachten. De heerschappij der Oost-Romeinen werd weldra ingeperkt
door de groeiende macht der meest nog heidense Longobarden, die
tegenover de Romeinen heel anders optraden dan de Goten. Zij gaven
het Romeinse bestuur zijn afscheid, en eerst met hun veroveringen
begint Italië al die ellende te ondervinden, welke door de inval der
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barbaren al eerder over Gallië en Spanje was gekomen. Nu begon ook
voor Italië het verval der ontwikkeling en heel die chaos, die de
oudheid scheidt van de Middeleeuwen en tegelijk beide tijdperken
verbindt. Reeds omtrent 581 werd Monte Cassino door de Longobarden verwoest. De monniken zochten een toevlucht bij de enige,
die toen nog een beschermer kon zijn voor katholieken en Romeinen,
bij de paus. Zij namen op hun vlucht alleen het kostbaarste mee, wat
zij bezaten: het oorspronkelijk manuscript van de regel, en vonden
een onderdak bij het pauselijk Lateraanpaleis. Eerst anderhalve eeuw
later kon Monte Cassino weer worden opgebouwd.
Met de stichting van de orde der Benedictijnen was echter ook
de voorbereiding voltooid, die de verchristelijkte Romeinse geest
moest ondergaan, om een fundamentele steun der nieuwe westerse
beschaving te worden. Het Christendom kon het Romeinse rijk niet
redden, zijn val niet langer tegenhouden. Ja, het Romeinse rijk
moest ondergaan, om plaats te bieden voor een vrije ontplooiing van
Christelijke cultuur. De grote massa der Romeinse samenleving bood
met haar economische verstarring tot een soort kastenwezen, met haar
alles verstikkend belastingstelsel, met haar dolzinnige genotzucht en
haar zelfzuchtig, grenzenloos individualisme het beeld, door Salvianus
zo schokkend beschreven, van een afgestorven, ontaarde cultuur, die
verdiende onder te gaan. Spoorloos verdwijnen mocht zij echter niet.
Dat dit voorkomen werd, hebben wij te danken aan die edele Romeinen, die geheel bezield waren met de geest des Christendoms en niet
alleen aan de Christelijke ideeën met hun diepe inhoud de vorm
gaven, waarin zij zouden voortleven als grondslagen ener nieuwe
beschaving, maar daardoor tevens onsterfelijkheid verleenden aan de

Romeinse geest, die zij in hun eigen persoonlijkheid tot schakel
smeedden tussen oud en nieuw. Dit was de taak, die een Ambrosius
vervulde met zijn tijdgenoten en opvolgers, een Sulpicius Severus,
een Paulinus van Nola, een Prudentius Clemens, allen overtroffen
door het genie van een Augustinus, die met de verrassende helderheid
van geest, welke somwijlen stervenden ten deel valt, vóór Rome's
ondergang de summa van Griekse speculatie en Romeins-stoïcijnse
levenswijsheid met Christelijk geloof en kerkelijke leer samensmolt
in zijn grootse synthese. De instelling, die geroepen was, deze geestelij ke erfenis te aanvaarden, geen dode, maar een levende erfenis, was
de Kerk van Rome, wier opperhoofd, de paus, slechts door de val van
het West-Romeinse rijk de vrijheid kreeg, die hij nodig had, wilde hij
als geestelijk leider de juiste wegen wijzen. Benedictus' zonen werden
gereed gehouden als de dienaren, die de erfenis van antieke cultuur
in bewaring moesten nemen. Maar toen viel hun mede een nog hogere
taak ten deel. Op pauselijk bevel brachten zij de Germanen de
Christelijke leer als fundament der nieuwe beschaving en werden
zij de vredesgezanten, die de kloof tussen Romeinen en Germanen
11. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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overbrugden. De tijden waren rijp voor de opkomst van een nieuwe
cultuurgemeenschap. Zonder bezwaar verliep die opkomst echter
niet. Er stapelden zich telkens nieuwe hindernissen tegen op. Meer
dan ééns leek de groei totaal onderdrukt; scheen in het westen de
verwildering de overhand te zullen houden, gelijk wij dat in de
zesde eeuw zien. Maar ten slotte slaagde het grote werk toch. En dat
het slaagde, is te danken aan de Kerk.

Tweede boek
De vorming der westerse cultuurgemeenschap door de Kerk
De gedachte, in de plaats van het West-Romeinse rijk een
nieuwe gemeenschap tot stand te brengen, kon niet nalaten op te
komen; zij deed zich al spoedig na de onttroning van Romulus
Augustulus gelden, al was het op een eigenaardige manier. Theoderik,
de koning der Oostgoten, beoogde een dergelijk plan, toen hij met
zijn krijgers de heerschappij in Italië, Odoacer verdringend, veroverd
had. Niet onmogelijk is, dat de eer van die opzet eigenlijk zijn
schrandere minister Cassiodorus toekomt, die zijn acten opstelde, en
er wellicht als Romein naar haakte, de hegemonie van Italië over het
westen hersteld te zien, al ware het slechts in deze vorm. Het plan
werd gesteund door de nuchtere politieke overweging, dat Theoderik's macht in Italië van het begin af bedreigd was geweest door het
oosten, dat in ieder geval in materiële kracht ver boven de Oostgoten
uitstak, vooral door de vloot, waarmee Byzantium de Middellandse
Zee beheerste. Het was slechts de vraag, wanneer de keizer te Byzantium die materiële kracht tot werking zou kunnen en willen brengen.
Het rijk der Oostgoten moest er dan ook inderdaad voor onderdoen,
toen een Justinianus zijn veldheren Belisarius en Narses westwaarts
zond, nadat hij eerst de macht der Wandalen in Afrika had gebroken.
Maar Theoderik's plan was niet van zuiver politieke aard, en hierin
juist vinden wij reden, eer een Cassiodorus dan een Theoderik als de
ontwerper aan te zien. Als souverein over het land, vanwaar de
westerse cultuur uitging, wilde Theoderik trachten tot opperheerschappij in het westen te geraken, de heersers van het westen te
verenigen tot een verbond, waarvan hij het hoofd zou zijn. Wijl er
overal in het westen Germanen heersten, moest die nieuwe gemeenschap gevormd worden door een alliantie tussen de Germaanse
vorsten en hun stammen: tussen de Franken in Noord-Gallië, de
Bourgondiërs in Savoye, de Westgoten in Zuid-Gallië en Spanje, de
Wandalen in Afrika en de Herulen, Thuringers en Alemannen in het
noorden der Alpen. Hij wilde die alliantie tot stand brengen door zelf
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familierelaties met de koningen der Germaanse stammen aan te
knopen.
Welke overwegingen hij daarbij te berde bracht is ons bekend
uit een brief, die hij naar Thuringen zond, naar Erminafrid, de
koning van het Thüringer rijk, dat zich tot aan de Donau uitstrekte.
Toen hij .deze zijn nicht Amalaberga als gemalin afstond, gaf hij de
bruid een brief mee, waarin hij Erminafrid aldus toesprak: 1 Gij,
die van koninklijk geslacht zijt, zult nu wijd uitstralen door de glans
van het Amalische bloed. (Theoderik was afkomstig uit de stam der
Amalers.) Wij zenden u een sieraad van hof en huis, een verheffing
der gehele familie, een troost van trouwe raad, de liefelijkste zoetheid
des huwelijks. Zij zal de heerschappij met u delen en uw volk leiden
met beter onderricht. Het gelukkige Thuringen zal bezitten, wat
Italië kweekte, een meisje, in de wetenschappen ontwikkeld, in de
zeden welopgevoed, gesierd niet alleen door haar afkomst, maar ook
door haar vrouwelijke waardigheid, opdat uw vaderland niet minder
schittere door haar leven dan door zijn overwinningen." Deze brief is
geschreven door Cassiodorus, die misschien hoopte, dat de aldus
geprezen Gotische prinses in het Thi ringse rijk een soortgelijke plaats
zou innemen als eens de zuster van keizer Honorius, Galla Placidia,
te Barcelona aan de zijde van de Westgotische koning Athaulf. Als
vertegenwoordigster ener hogere cultuur moest zij de Thuringse
vorst winnen voor Theoderik en zijn volkenbond. Gelijke bedoelingen
leidden hem, toen hij de Bourgondische kroonprins Sigismond zijn
dochter Ariagne of Ostrogotho toewees. Hij vond er behagen in, de
Bourgondische koning Gondebald, de vader van Sigismond, nog op
andere wijze de voortreffelijkheid van het beschaafde land, waarover
hij regeerde, te tonen, door hem namelijk op zijn verzoek een zonneen wateruurwerk te zenden, dat hem gebracht werd door de grootste
geleerde van Italië, Boëthius; hem laat hij schrijven, dat het volk door
zijn koning zijn barbaarse zeden moest afleggen. 2
De woorden van trots op de cultuur, waarmee de hooggeprezen
Boëthius zijn opdracht ontvangt, klinken verwonderlijk in de mond
van Theoderik, maar geven stellig Cassiodorus' gedachten trouw
weer: „Mogen de vreemde volkeren aan u erkennen, dat bij ons
aanzienlijk zijn zulke mannen, die als schrijver gelezen worden....
En als zij van hun verbazing bekomen zullen zijn, dan zullen zij het
niet meer wagen, zichzelf gelijk te stellen met ons, onder wie, gelijk
gij weet, door wijze mannen zulke grote dingen zijn uitgedacht."
Door dezelfde Boëthius laat Theoderik de Frankische koning
Clovis, wiens zuster zijn tweede gemalin was, een luitspeler bezorgen,
die gelijk Orpheus de woeste harten der barbaren temmen moest met
)

)

1) Cassiodorus, Variae IV nr. 1.
2) Cassiodorus,VariaeI45,46.
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liefelijke zangen. Een dochter huwde hij uit aan de koning der
Westgoten Alarik II, een zuster aan Thrasamond, koning der
Wandalen. Als opperhoofd van een volkenbond nam hij de Alemannen in bescherming, die uit de streken aan de Beneden -Main en
de Neckar naar de Zwabische hoogvlakte en de Alpendalen vluchtten
voor de overwinnende Frankische koning Clovis, en eiste hij van
Clovis, dat deze zijn aanvallen op het Westgotische rijk zou staken.
Toen de Franken en Bourgondiërs niettemin in Zuid -Gallië bleven
opdringen, trad hij in 509 handelend tegen hen op, voegde de
Provence bij zijn rijk en verzekerde het Westgotische rijk in Gallië
het bezit van Septimania, de belangrijke verbinding tussen de beide
Gotische rijken. Zijn kleinzoon en pupil, de onmondige Amalarik,
koning der Westgoten, handhaafde hij op zijn troon, en tot Amalarik's
meerderjarigheid in 522 bestuurde hij het Westgotische rijk. In een
tijd van grote duurte in Gallië dwong hij Italiaanse kooplieden,
daarheen graan te verschepen, en toen de schepen schipbreuk leden,
vergoedde hij de schade. Toen hij zijn zuster Amalafrida aan Thrasamond, koning der Wandalen, uithuwelijkte, gaf hij haar als bruidsschat de sterkte Lilybaeum op Sicilië, en tot eregeleide zesduizend
soldaten, die zijn invloed in Afrika moesten bekrachtigen.
Zo kon het schijnen, dat het West- Romeinse rijk van de keizerlijke residentie Ravenna uit door een Germaanse koning hersteld ging
worden. Maar Theoderik was te optimistisch. Slechts zover reikte zijn
macht, als hij haar kon ondersteunen met zijn kracht, en die was lang
zo groot niet als zijn opzet stout was. Die miste een stevige grondslag
van beschaving, waardoor eenheid had kunnen komen tussen de
verschillende Germaanse rijken. Hij trachtte die grondslag te vinden
in de oude Romeinse cultuur, maar vergat, dat er een diepe kloof
gaapte tussen zijn Romeinse onderdanen en de Gotische krijgslieden:
een kloof van geloof en nationaliteit. Zijn plan, Cassiodorus' plan,
om Goten en Romeinen apart te houden en op hun verscheidenheid
één rijk te vestigen, waarin de eersten met de wapens in de hand fier
zouden heersen, de laatsten zich tevreden zouden stellen met dienend
cultureel werk, bleek een droom te zijn, waaruit hij trouwens aan het
einde van zijn leven met een schrik ontwaakte. Wegens zijn politiek
beleid kon 'men hem kwalijk de naam de Grote toekennen. Daarin
werd hij ver overtroffen door de Merovinger Clovis: die stichtte zijn
rijk op de enige soliede grondslag, de samensmelting van Franken
en Romeinen door de aanvaarding van het katholieke geloof, en schonk
daardoor aan het Frankische rijk de hegemonie onder de Germaanse
staten. Had Theoderik zulke wegen gevolgd, dan had hij zijn bijnaam
van Grote misschien ten volle verdiend. Had hij met zijn Goten het
katholieke geloof aangenomen, dan was de geschiedenis van het
westen misschien heel anders verlopen, dan had hij zijn plannen
kunnen verwezenlijken. Het Gotische volk was dan samengesmolten
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met het Romeinse; wat trouwens wegens zijn gering aantal toch
gebeuren moest. De tegenstelling handhaven kon slechts tot volslagen
ondergang leiden. Hadden de Oostgoten het geloof der Romeinen
aangenomen, dan hadden de Oost-Romeinen bezwaarlijk Italië
kunnen heroveren, en de Merovingische koningen niet kunnen
opklimmen tot een positie, waardoor het noorden voor heel de
Middeleeuwen het politieke zwaartepunt werd.
Maar ook de Merovingers doorzagen niet volkomen, hoe nodig
het was, hun macht een stevige culturele grondslag te geven.
Daartoe had het heersend geslacht op een hoger zedelijk peil moeten
staan, dan weldra het geval bleek te zijn. De regerende kringen in
het Merovingische rijk vervielen tot een diep zedenbederf, en een
geneesmiddel daartegen kwam eerst, toen het zaad was uitgegroeid,
dat de Romeinse Benedictijnen in het rijk der Angelsaksen hadden
gestrooid. Daarvan werden de rijpe vruchten door Willibrordus en
Bonifacius over het Kanaal gebracht. Deze Angelsaksische geloofspredikers eerst hebben door hun godsdienstig idealisme en hun
morele kracht de westerse cultuurgemeenschap geschapen, in nauwe
relatie tot het Romeinse opperhoofd der Kerk. Eerst Karel de Grote
kon toen op het aldus gelegde fundament een westers rijk stichten,
dat inderdaad een cultuurgemeenschap was. Maar daarin waren de
beide hoofdmachten gescheiden. De politieke macht berustte aan vankelij k bij de Karolingers, later bij hun opvolgers ten noorden
der Alpen, de moreel-religieuze bij de paus. In deze vorm zou de
cultuurgemeenschap van het westen zich in de Middeleeuwen verder
ontwikkelen.
Dit is in grote trekken het stuk wereldhistorie, waarbinnen zich
de vorming der westerse cultuurgemeenschap afspeelde. Zij kon niet
tot stand komen zonder de medewerking der Kerk zij eerst gaf er
een hechtere grondslag en een grotere innerlijke waarde aan, doch
niet zonder veel strijd en moeilijke arbeid. Wij zullen nu trachten,
de afzonderlijke phasen dier ontwikkeling na te gaan.

§ i. Het Germaanse Arianisme en het
Romeinse Katholicisme
De eerste phase der worsteling om de grondlegging der beschaving in het westen vinden wij in de strijd tussen het Germaanse
Arianisme en het Romeinse katholicisme. Die viel samen met de
oppositie tussen de heersende Germanen en de onderworpen Romeinen, maar strekte zich verder uit. In zoverre hij er mee samenviel,
kwam hij neer op de vraag, of Germanen en Romeinen één volk
zouden worden of niet. Aangezien de Romeinen bijna overal veel
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talrijker waren dan de Germanen, die hen overheersten, zou op de
duur het Germaanse volk in het Romeinse volk moeten opgaan. Dit
proces werd vertraagd door het verschil van godsdienst, maar begon
weldra na de vereffening van dat verschil. Er moest evenwel ook
rekening worden gehouden met de Germanen, die onvermengd in het
Germaanse moederland of in Engeland woonden. Het scheelde niet
veel, of ook zij waren geheel voor het Arianisme gewonnen. Was dit
geschied, dan hadden Germanen en Romanen moeilijk saamgebracht
kunnen worden in één cultuurgemeenschap, want slechts in de
godsdienst kon dat verband gevonden worden. Dan had er geen
westerse beschaving kunnen ontstaan. Hieruit blijkt de belangrijkheid
van die worsteling. De uitslag daarvan was beslissend voor de
westerse beschaving. Opmerkelijk is, dat het godsdienstig conflict
aanvankelijk niet wortelde in de strijd tussen de nationaliteiten. De
Germanen hadden het Arianisme aangenomen in de korte tijd, dat zij
met het Oost - Romeinse rijk in aanraking kwamen; het was voor hen
een erfstuk van de Oost - Romeinse cultuur.
Aanvankelijk werkte de geest der oudheid in het oosten krachtiger op de Germanen in dan in het westen, wijl de Oost-Germaanse,
Gotische stammen het eerst aan het trekken waren gegaan en zich
verplaatst hadden van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee en tot aan
de grens van het Oost - Romeinse rijk aan de Beneden- Donau. Daar
hadden zij in het jaar 275 keizer Aurelianus gedwongen, hun de rijke
provincie Dacië af te staan. Die streken lagen zo dicht bij het nieuwe
centrum der Oost - Romeinse macht en cultuur, de naar Constantijn
vernoemde hoofdstad, dat inwerking van die kant op godsdienstig
gebied niet lang kon uitblijven. Evenwel werd het Christendom de

Goten niet het eerst door Oost - Romeinse geloofsverkondigers
gebracht, maar door Christelijke gevangenen, en door Gotische
soldaten, die dienst hadden genomen bij de Romeinse troepen aan
de grens. Reeds op het concilie van Nicea in 325 verscheen er een
bisschop uit het land der Goten. Een beslissende invloed op hun
belijdenis kreeg Ulfilas, zoon uit een Christelijke familie zijn vader
was een Got, zijn moeder kwam uit Cappadocië die uit Klein -Azië
naar het Gotische gebied was verhuisd. Reeds in 337 had hij Constantinopel bezocht, als afgezant der Goten. Eusebius van Constantinopel wijdde hem omstreeks 341 tot bisschop der Christenen in het
land der Goten benoorden de Donau. Een Christenvervolging,
ontketend door de heidense koning der Westgoten Athanarik, en
waardoor o. a. de heilige Sabas en Nicetas de marteldood stierven, gaf
Ulfilas aanleiding, met zijn gemeente te verhuizen naar de provincie
Moesia inferior ten zuiden van de Donau. Hier verwierf Ulfilas
vervolgens groot aanzien. Hij nam deel aan verschillende concilies
en onderhandelde met keizer Theodosius als voorspreker der Arianen.
Toen hij voor een dispuut naar Constantinopel was geroepen, stierf
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hij daar in het jaar 383. Nadat hij een Gotisch letterschrift had uitgevonden, vertaalde hij de hele Bijbel uit de toen beschikbare Griekse
tekst in het Gotisch, aldus zijn volk het werk nalatend, dat over zijn
geloof besliste en een kostbaar taalmonument voor alle tijden bleef.
Tal van woorden, die nu in de Germaanse talen leven, wijzen er op,
dat de Goten het eerst van alle Germaanse volken Christelijke
begrippen naar Grieks voorbeeld hebben uitgedrukt; bijvoorbeeld
kerk, bisschop, heiden, doop, duivel, Pinksteren, Pfinztag (Donderdag
naar het Griekse = de vijfde dag), Samstag, Pfaffe.
Inmiddels waren de Hunnen, uit het oosten komend, op de
Goten gestoten; zij hadden de Oostgoten onderworpen en een deel
der Westgoten gedwongen, evenals vroeger Ulfilas hun heil te zoeken
aan de overkant van de Donau, in het Romeinse rijk. Die scharen
kwamen vervolgens in opstand, wegens onderdrukking door OostRomeinse ambtenaren, en versloegen keizer Valens, die tegen hen
optrok, in 378 bij Adrianopel. Onder Alarik drongen zij Italië
binnen; in 410 namen zij voor de eerste maal Rome in en plunderden
het drie dagen lang. Alarik behoorde tot de tweede generatie na de
opname der Goten in het Romeinse rijk en was in het Christendom
opgegroeid. Hieruit is te verklaren, dat hij de Goten bij de plundering
van Rome zozeer binnen de perken hield, hetgeen Augustinus aan
het begin van zijn Stad Gods voorstelt als een bijzonder genadige
beschikking Gods hij wijst er de heidense Romeinen op, dat hun
voorvaderen de veroverde stad veel minder ontzien hadden dan nu
de barbaren. Inderdaad was het vooral voor de Romeinse kerk van
die tijd een groot geluk, dat die krijgers van Alarik geen heidenen
meer waren. Al hingen zij de Ariaanse belijdenis aan en niet de
katholieke, hun eerbied voor de prinsen der apostelen weerhield hen
althans, een schennende hand te slaan aan de basilieken der apostelen
en andere martelaarsgraven.
Alarik had de twee basilieken der apostelen tot vrijplaatsen
laten verklaren, en hoe hij die beschikking handhaafde, verhaalt zijn
tijdgenoot Orosius in een vaak naverteld en vaak uitgebeeld tafereel. 1
Terwijl de plunderzieke krijgers de stad doortrokken, om ijverig
gebruik te maken van de toegestane rooftijd, kwam een aanzienlijke
Got in een huis nabij Petrus' basiliek, waarbinnen de kerkschat van
St. Pieter door een godgewijde maagd werd bewaakt. Toen de Got
de kostbare gouden en zilveren voorwerpen gewaarwerd, stond hij
verbluft om die rijkdom. De wachteres riep hem toe: „Dit zijn de
heilige eigendommen van de apostel Petrus; vergrijp er u aan, zo gij
)

er de moed toe hebt; maak dat voor u zelf uit: ik kan ze niet ver-

dedigen en ze te behoeden vermag ik niet." De Got liet de koning
van het gebeurde verwittigen. Alarik gaf bevel, de schat met zijn
1)

0 r o s i u s, Hist. 7 c. 39.
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bewaakster onder veilig geleide naar St. Pieter te voeren. Zo trok er
een zonderlinge stoet tussen de plunderaars door naar de basiliek.
Tal van Romeinen sloten zich bij het vrijgeleide aan, om de vrijplaats
op te zoeken. Zij zongen hymnen en de barbaren zongen mee. „Zo
klonk ver uit bij de ondergang der stad de tuba des heils." In dit
gedenkwaardig uur zongen Romeinen en barbaren voor het eerst
gezamenlijk Gods lof. Een heilspellend voorteken voor een toekomst,
die verder terugweek, naarmate men haar scheen te naderen, opdat
eerst nog heel de diepte zichtbaar zou worden van de kloof, die door
het verschil van belijdenis tussen Goten en Romeinen was ontstaan.
De eerste vluchtige toenadering tussen Goten en Romeinen
kwam het verst kort na Alarik's dood, onder diens opvolger, koning
Athaulf. Athaulf trok met de Westgoten naar Gallië, en nam de zuster
van keizer Honorius, Galla Placidia, die bij de inname van Rome
gevangen was gemaakt, mee. Het strekt de Gotische koning tot hoge
eer, dat hij de vrouwelijke waardigheid dier keizerlijke prinsei, die
jarenlang zijn gevangene bleef, eerbiedigde, en geduldig wachtte,
tot zij zich uit eigen vrije wil bereid verklaarde, zijn gemalin te
worden. In Januari 414 werd te Narbonne, in het huis van een aanzienlijk burger, volgens Romeinse zede de bruiloft gevierd. Placidia
zat, naar Romeins gebruik als keizerin getooid, in het atrium van het
huis. Athaulf, in Romeins gewaad, had aan haar linkerzijde plaatsgenomen. Toen vatte Athaulf voor het eerst het plan op, dat
Theoderik trachtte uit te voeren. Belangwekkend is hier het verhaal
van Orosius, dat hij dankte aan een burger van Narbonne, die hij te
Bethlehem kende. In de stad, waar het huwelijksfeest was gevierd,
schijnt Athaulf, ingevolge de conditie, waaronder Placidia haar

toestemming had gegeven, het oude program der Goten vervangen
te hebben door een nieuw. Vroeger was Athaulf voornemens zo
moest hij zelf hebben uitgelaten met zijn Goten het hele Romeinse
rijk tot onderwerping te brengen; maar ruime ervaring leerde hem,
dat de Goten met hun wilde ongebondenheid niet in staat waren, te
gehoorzamen aan de wetten, waarbuiten een staat geen staat kan zijn,
en daarom had hij er van afgezien, te streven naar de glorie, de
Romeinse roem met de kracht der Goten te herstellen en uit te
breiden. Dus wilde Athaulf het Romeinse bestuur handhaven, en als
bevelhebber der troepen nog slechts zorgen voor de veiligheid en de
rust van het Romeinse rijk.
Derhalve hadden reeds Athaulf en Placidia het plan ontworpen,
waarnaar Theoderik en Cassiodorus later regeerden; maar ook zij
hadden het in korte tijd zien mislukken. Nadat hij zich met zijn
gemalin te Barcelona had gevestigd, verloor hij eerst de zoon, die
Placidia hem geschonken had en die het voorwerp was geweest van
zo grote verwachtingen; hij had het onderpand moeten worden voor
de verzoening en vereniging der beide volkeren. Hij kreeg immers
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sprekend feit een Romeinse naam, die van zijn grootvader Theodosius, wiens roem in het Romeinse rijk door geen Spanjaard overtroffen was. Kort daarna, in 415, werd de koning zelf door een dienaar
vermoord, en toen ontstond er onder de Goten een nationale reactie,
die naar de heerschappij streefde. Koning Sigerik, die zich met geweld
meester had gemaakt van de macht, dwong Placidia, ruim twee mijlen
te voet voor hem uit te trekken; zij mocht van geluk spreken, toen zij
naar Ravenna kon terugkeren, in betaling voor de vrede, de Goten
eindelijk door Honorius toegestaan, en daar als moeder van Valen tinianus III, de zoon uit haar tweede huwelijk met de Romeinse
veldheer Constantius, de rol ener Romeinse keizerin kon spelen, een
treurige rol overigens. De Westgoten echter volgden nadien, vooral
onder koning Eurik (466-485), een nationalistische anti- Romeinse
politiek, die met kracht het Arianisme als nationale godsdienst
handhaafde.
De Goten hadden aanvankelijk de Ariaanse belijdenis aangenomen zonder die nader te toetsen, hetgeen zij trouwens ook niet
gekund hadden. Toen zij zich echter in het westen onder de Romeinen
vestigden, begonnen zij nadruk te leggen op hun belijdenis, om zich
daarmee en daardoor te onderscheiden van de katholieke Romeinen.
Het Arianisme werd hun nationale godsdienst. De Bijbel van Ulfilas
was in hun taal geschreven. Ook in de liturgie wilden zij alleen hun
eigen taal gebruiken. Zo voegde zich bij het principiële verschil van
dogma nog het verschil in taal bij de cultus, en dat woog toen voor
velen nog zwaarder. Het Arianisme, sedert Theodosius onder de
Romeinse Christenen in het westen volkomen overwonnen, leefde
weer op als Germaanse staatsgodsdienst. Met opmerkelijke snelheid
plantte het zich van de Westgoten over op de stammen, die onder het
oppergezag der Hunnen stonden, de Oostgoten, Gepiden, Herulen
en de Wandalen, die van Silezië naar de Karpaten waren getrokken.
Ook andere Duitse stammen, die aan de Midden -Donau kwamen,
aanvaardden het Christendom volgens Ariaanse belijdenis. Arianen
waren de Germaanse stammen, die in aanraking kwamen met de
Romeinse beschermelingen van de H. Severinus in Noricum. Ariaanse
Rugiërs vergezelden Odoacer naar Italië.
De betekenis van het Arianisme groeide ontzaglijk, toen de
Wandalen in Afrika, de Westgoten in Zuid -Gallië en Spanje machtige
staten hadden gesticht, die met hun nationalistische politiek opkwamen voor de belijdenis van hun stam, zoals zij het Arianisme beschouwden. De Ariaanse kerk met haar bisschoppen en priesters nam
bij hen de positie ener staatskerk in, die een werktuig moest zijn van
de staatspolitiek. Wij kunnen dit vooral waarnemen bij de Westgoten
in de vijfde eeuw, die voor het Arianisme ijverig propaganda maakten.
Bij de Wandalen zal het Arianisme, wellicht reeds in beginsel aan wezig, door die propaganda aanzienlijk versterkt zijn, toen zij in
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Spanje met de Westgoten in aanraking kwamen. Bij de Bourgondiërs
geschiedde hetzelfde. Over hen vernemen wij, dat zij kort na hun
vestiging aan de Midden -Rijn, in het tweede tiental jaren der vijfde
eeuw, het Christendom voor het eerst aanvaardden, en wel in de
katholieke belijdenis. Twijfel hieromtrent is geoorloofd. In ieder
geval is de katholieke godsdienst, zo zij die werkelijk toen reeds aanvaard hebben, niet diep bij hen doorgedrongen. Als zij zich, door
toedoen van Aëtius, in Savoye hebben gevestigd (443), blijkt alras
overtuigend, dat zij Arianen zijn. In 456 trokken zij met de Westgoten
te zamen op tegen de Sueven in Portugal; bij die gelegenheid hebben
de Westgoten hen voor het Arianisme gewonnen, ofwel het Arianisme,
dat reeds in hen leefde, versterkt. De zoëven genoemde Sueven in
411 had keizer Honorius hun Gallaecië in het noordwesten van het
Pyrenese schiereiland toegewezen, en het middelpunt van hun
nederzetting werd de stad Braga in Portugal hadden reeds omstreeks 450 een katholieke koning; een verbond, dat hun koning
Remismond in 464 met de Westgoten sloot, bracht hen tot aanvaarding van het Arianisme. Het Arianisme werd bij de Sueven
ingevoerd door een Ariaanse bisschop Ajax, die met een Westgotische
prinses naar hen toe was gezonden om familiebetrekkingen tussen de
regerende families aan te knopen. Ook bij de Alemannen horen wij
omstreeks 470 van een Ariaanse vorst, Gibold; die zal wel door
Westgotische invloed tot het Arianisme gebracht zijn. Zo kwam het,
dat men het Ariaanse geloof het Gotische geloof ging noemen,
terwijl het katholieke geloof het Romeinse was. De katholieken werden
aangeduid als Romani of ook wel als Christiani. De confessionele en
nationale tegenstellingen tussen Arianen en katholieken, Goten en
Romeinen vielen samen en verscherpten de tegenstrijdigheid, die
overal voorkwam in de delen van het voormalige Romeinse rijk, waar
Gotische stammen heersten, en haar hoogtepunt bereikte aan het
einde der vijfde eeuw. Voor zover er in het westen Christelijke
vorsten regeerden, heerste toen het Arianisme, door de Ariaanse
Oostgoten in Italië, door de Ariaanse Bourgondiërs en Westgoten in
Zuid -Gallië, door de Westgoten en Sueven in Spanje, en door de
Wandalen in Afrika, sinds zij daar onder Genserik in 429 hun
heerschappij hadden ontplooid.
Aan het begin der zesde eeuw kwamen er sporen van een
ommekeer: Clovis, de koning der Franken, ontving de katholieke
doop en nam de Ariaanse koning der Westgoten Alarik II, de
schoonzoon van Theoderik de Grote, het grootste deel van Zuid Gallië af, door de slag bij Vouillé in 507. De terugwaartse beweging
plantte zich vervolgens voort op de Bourgondiërs, wier koning
Sigismond voor zijn troonsbestijging reeds door de ijverige bisschop
Avitus van Vienne, tussen 496 en 499, tot de katholieke belijdenis was
teruggebracht. Aan het Arianisme onder de Bourgondiërs kwam
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geheel een einde, toen hun rijk in 432 door de Franken veroverd werd.
Kort daarop, in 434, bezweek het Ariaanse rijk der Wandalen in
Afrika voor Belisarius' kracht. Ook het rijk der Oostgoten moest het
onderspit delven tegen de veldheren van de Oost-Romeinse orthodoxe keizer Justinianus, en wel in 555. Weliswaar kwamen niet lang
daarna de half heidense, half Ariaanse Longobarden, en kregen zij
in de plaats der Oostgoten vaste voet in Italië. Maar hoe langzaam
dan ook, onweerhoudbaar voltrok zich in de zevende eeuw de
bekering der koppige Longobarden tot het katholicisme. Reeds eerder,
in 586, waren de Spaanse Westgoten na een felle inwendige crisis
naar de katholieke Kerk overgegaan, met hun koning Reccared aan
de spits.
De strijd tussen het Germaanse Arianisme en het Romeinse
katholicisme, die het westen verdeelde, duurde derhalve bijna twee
eeuwen, van het begin der vijfde tot het einde der zesde eeuw.
Die strijd deed zich in een wijde kring gelden. Hij beheerste
mét de religieuze en politieke ook de sociale verhoudingen. De
Germanen, de heersers, vertegenwoordigden de Ariaanse belijdenis,
de Romeinen, de onderdrukten, de katholieke. Die strijd belette de
samensmelting der beide nationaliteiten, en toch was die samensmelting het enige middel, om in de landen met overwegend Romaanse
bevolking tot een hechte staatsvorm te komen. De Germaanse heersers
putten zich uit in allerlei pogingen, om soliede staten te grondvesten.

In de meeste landen leefden de Germanen verstrooid onder de Romeinen. Dit had aanleiding moeten geven tot het ontstaan van
maatschappelijke en economische relaties tussen Germanen en
Romeinen. Maar Theoderik wilde dat verhinderen; hij wilde Germanen en Romeinen niet alleen naar de godsdienst, maar ook naar
standen gescheiden houden, gelijk trouwens ook bij Bourgondiërs en
Westgoten gedaan werd. Daardoor versterkte hij het bezwaar tegen
een vredig samenwonen, dat hij van de andere kant toch weer
bereiken wou, en dat bezwaar werd onoverkomelijk, toen de OostRomeinen in Italië kwamen ingrijpen.
Die verstrooide vestiging der Germanen onder de Romeinen
verzwakte aanmerkelijk de oorspronkelijke kracht der Germanen, die
berustte op het vroegere samenwonen naar familieverwantschap. Zij
was een gevolg van de oude Romeinse inkwartieringswet, waarop
reeds Odoacer zich had beroepen bij zijn eis tot afstand van grond,
maar die zo veranderd was, dat de Romeinse eigenaar de Germaanse
krijger een derde van zijn huis niet meer in gebruik, maar in eigendom
moest geven, met een derde deel van zijn bezit aan grond en mensen.

De Bourgondiërs lieten zich bij hun vestiging in Savoye door de
grootgrondbezitters de helft geven, later twee derde, wat bij de
Westgoten in Aquitanië aanstonds was ingevoerd.
Bij de Wandalen in Afrika had Genserik een ander systeem
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gevolgd, dat er op berekend was, de kracht te behouden, welke
voortsproot uit het familieverband en het bijeenwonen. Uit de omtrek
van Carthago, de vlakte der proconsularis, werden de Romeinen voor
het grootste gedeelte verdreven, of zij werden geknecht, en met het
grondbezit onder de Wandalen verdeeld, die zich daar en masse
vestigden. Zo kreeg hier het geschil ook een locaal karakter. Tegenover het Wandalengebied, de sortes Vandalorum, waar alle percelen
grond in hun geheel onder de Wandalen verloot waren, stond
driekwart van het land, dat de Romeinen bleven bewonen, onder de
heerschappij echter van Wandaalse groten als graven en hertogen.
Hier ligt de verklaring van de buitengewone felheid van de strijd in
Afrika, waar de Wandalen reeds bij de verovering op een ongekende
wijze te keer waren gegaan. Duizenden voorname Romeinen waren
hier tot slavernij gedoemd. Dit had natuurlijk invloed op de godsdienststrij d : die leidde hier tot een vervolging der Romeinse katholieken, feller dan ergens elders. De Wandalen werden daartoe
bovendien nog aangestookt door de sekte der Donatisten, waarvan
nog restanten voortbestonden. Misschien heeft het Afrikaanse
klimaat mede het zijne gedaan. Want reeds de strijd tussen antiek
heidendom en Christendom, overigens zonder bloedvergieten ver lopen, had vooral in Egypte tot schandelijke buitensporigheden
geleid, en eveneens was Alexandrië het toneel geweest van verwoede
geloofsstrijd tussen de aanhangers van Arius, die aldaar optrad, en
de katholieken. De Wandalenkoning Hunerik (477-484) verwierf zich
als vervolger der katholieken een bijzonder ongunstige nagedachtenis.
Zijn vervolging is door zijn tijdgenoot bisschop Victor van Vita op
treffende wijze beschreven. Maar ook de glorie van martelaars en

belijders vinden wij hier. Onder de bisschoppen, die verbannen
waren naar de woestijn, naar Sardinië en Corsica, muntten uit bisschop
Eugenius van Carthago, de apologeten Vigilius van Thapsus en
Fulgentius van Ruspe, een der grootste theologen van het begin der
zesde eeuw. De vervolgde katholieken ontvingen met open armen
de Byzantijnse veldheer Belisarius, toen deze het Wandalenrijk ten
val kwam brengen. Hiermee was bij de Wandalen de innerlijke
tegenstelling niet verholpen, maar de macht van het zwaard besliste
tegen het Arianisme, evenals bij de Oostgoten.
Zo geschiedde niet in de andere Ariaanse rijken, bij de Bourgondiërs, Westgoten, Sueven en eindelijk bij de Longobarden. Daar
werd de strijd ten gunste der onderdrukten beslist door de hogere
innerlijke waarde der Kerk en der cultuur van Rome. Maar het was
een lange strijd, met een vooral in Zuid - Gallië en Spanje wisselend
verloop. Bijna in iedere grote stad vond men naast de Roomskatholieke kerken Gotische, naast de katholieke bisschoppen Ariaanse.
De meeste Ariaanse kerken vond men natuurlijk in de residenties
der Ariaanse vorsten; te Ravenna, waar in de tijd van Theoderik
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zes Ariaanse bisschopskerken waren, te Carthago, waar een patriarch
als staatsopperpriester aan het hoofd der Ariaanse bisschoppen trad,
te Barcelona, waar de Westgotische koningen een tijd lang resideerden, en in het Bourgondische Vienne. Maar ook te Rome waren
twee Ariaanse kerken, de St. Agatha in Suburra aan de Quirinalis en
een aan de Equilinus. Dit waren echter, evenals de Ariaanse kerken
te Byzantium, slechts garnizoenskerken voor Germaanse soldaten.
Menigmaal werd er gestreden om het bezit der kerken. Ook blijken
er geestelijken geweest te zijn, katholieke zowel als Ariaanse, die
toegang tot verschillende families trachtten te krijgen, om propaganda
te maken voor hun belijdenis. Er kwamen gemengde huwelijken voor,
twistappels tussen de geestelijken van beide belijdenissen.
Hoe die geloofsstrijd de gezinnen binnendrong, vernemen wij
uit een verhaal, dat in het veelomvattende werk Gloria martyrum
van Gregorius van Tours voorkomt. 1 ) Een katholieke vrouw en
een Ariaanse man waren in gemengd huwelijk verbonden. De
vrouw wilde de katholieke priester aan tafel noden. De man vond
dit goed, maar nodigde ook de Ariaanse priester uit; deze kwam
rechts van hem zitten, de katholieke priester links van de man en
rechts van de vrouw. Op verzoek van de man zegende de Ariaanse
priester het eerst de spijzen met het teken des kruises. Toen hij dit
ook bij de vierde gang deed het schijnt nogal een goed diner te zijn
geweest en aanstonds daarop begon te eten, brandde hij zich zo

aan het hete voedsel, dat hij kort daarop de geest gaf. De katholieke
geestelijke beschouwde dit als een godsgericht en at rustig verder.
De Ariaanse man echter bekeerde zich. Het verhaal schijnt toentertijd
grote indruk gemaakt te hebben, Gregorius gewaagt althans van een
„beroemd voorval". Het is best te begrijpen, dat de geschiedenis waarvan wij de nauwkeurigheid in detail in 't midden mogen laten
gaarne verder verteld werd. Zij kenmerkt duidelijk de sociale
verhoudingen, gelijk die in de tweede helft der vijfde eeuw in Zuid Gallië waren, en de grove smaak, die zich toen overal, ook in de
godsdienstige opvattingen, deed gelden, en tevens de vermenging
van oude cultuur met barbaarse levenskijk, die in Gallië evenzeer als
in andere landen optrad. De Ariaanse echtgenoot was ongetwijfeld
een hoge Gotische officier of ambtenaar, gehuwd met een voorname
Romeinse, wier hogere ontwikkeling hij respecteerde. De pointe van
het verhaal ligt hierin, dat de onmacht werd aangetoond van de
Ariaanse priester en zijn zegen. Zijn plotselinge dood onder de
maaltijd werd beschouwd als een godsgericht. Godsgerichten
maakten op de Germanen een zeer diepe indruk. Niets was in staat,
de Germaanse krijgers zo snel over te halen hun eredienst, hetzij de
heidense, hetzij de Ariaanse, prijs te geven en het katholieke geloof
1)

G r e g., Gloria martyrum c. 79.
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aan te nemen, als zo'n sprekend bewijs van de macht Gods. Dat
hoeft ons niet te verwonderen van die naïeve krachtmensen, op wie
vooral uiterlijke macht indruk maakte en die zich willig bogen, als
volgens hun mening in de godsoordelen de kracht der hoogste macht
zich uitte. Die mentaliteit spreekt tot ons uit tal van verhalen; zo in
het verhaal over Clovis' belofte, in de slag tegen de Alemannen,
zich te zullen bekeren, als de God der Christenen hem de overwinning
schonk, en later waar verteld wordt, dat St. Bonifacius te Geismar
de grote eik van Donar velde. Merkwaardig is, dat dit verlangen naar
godsoordelen, waardoor het geloof aan wonderen in hoge mate
bevorderd werd, ook in Romaanse kringen doordrong, gelijk wij hier
zien; het leidde tot een verruwing, ook van het katholieke geloof, die
eerst na lange tijd verholpen werd.
Het verhaal leert ons ook nog, hoe nauw in die tijd de omgang
tussen katholieken en Arianen was. Het kwam zelfs voor, dat katholieke geestelijken zich door Ariaanse priesters lieten onthalen. Op
een Bourgondisch rijksconcilie, gehouden in het eerste jaar der
regering van de katholieke koning Sigismond, 517, te Epao nabij
Vienne, werd zulks echter streng verboden. Een katholieke priester,
die deelnam aan een gastmaal van een Ariaanse priester, werd een
jaar lang van de vrede der Kerk uitgesloten. 1
De voornaamste centra van het katholicisme in Gallië waren
Tours, met de prachtige basiliek, die er sinds 450 verrees op het graf
van de apostel van Gallië, St. Martinus, en Poitiers, waar men de
heilige Hilarius vereerde, de krachtigste bestrijder van het WestRomeinse Arianisme in de vierde eeuw. Toen Clovis in 507 te velde
)

trok tegen de Ariaanse koning der Westgoten Alarik II en in Gallië

de beslissing zou vallen: Arianisme of katholicisme, zond de katholieke
Frankische koning een bode naar Tours, om daar een voorteken te
zoeken van de beschikking des hemels. Toen Clovis' afgevaardigde
de basiliek betrad, hief de priester juist de antifoon aan: „Gij hebt
mij, o Heer, met kracht tot de krijg omgord." En toen Clovis voor
Poitiers lag, zag hij van zijn tent uit een vuurkolom opstijgen van de
basiliek van de heilige Hilarius en zich naar hem overbuigen. 2 ) Deze
verhalen bewijzen klaar, dat men Clovis, bij zijn opmars tegen Alarik,
in katholieke kringen als een bondgenoot van de heilige Martinus en
de heilige Hilarius beschouwde en aan hun voorbede de overwinning
toeschreef, die Clovis te Vouillé nabij Poitiers behaalde.
Met grote spanning werd acht geslagen op de huwelijken der
vorsten; de belijdenis der bruid wekte aan de ene kant hoop, aan de
andere kant vrees. Herhaaldelijk zien we, hoe koninginnen, die van
haar gemaal in geloof verschilden, haar belijdenis propageerden, en
c. 15. Mon. Germ. Concil. I, 22.
G r e g., Hist. Franc. 1. II c. 36 s.
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er soms ook voor moesten lijden. Godsdienstige disputen, door
vertegenwoordigers der belijdenissen gehouden, waren lang niet
zeldzaam; en als men geen ander middel zag, om tot een beslissing
te geraken, werd er aan het einde wellicht voorgesteld, een godsoordeel
in te roepen.
Natuurlijk oefenden de confessionele onenigheden weldra invloed
uit op de buitenlandse politiek. Terwijl de Oost - Romeinse keizers
bij de Wandalen en Oostgoten protesteerden tegen de vervolging der
katholieken, dreigden Theoderik de Grote en de Wandaal Hunerik
met weerwraak, om godsdienstvrijheid te erlangen voor de Ariaanse
Germanen, soldaten waarschijnlijk, te Constantinopel. Dit hing
samen met de spanning, die eindelijk leidde tot openlijke krijg en tot
de val der rijken van Oostgoten en Wandalen. In Spanje sprong de
Frankische macht der Merovingers, nadat zij de Westgoten had
saamgedrongen op de smalle strook van Septimanië in Gallië, herhaaldelijk voor de katholieken in de bres. Aanleiding daartoe gaf
vooral een onhebbelijk optreden tegenover katholieke koninginnen,
die met Westgotische vorsten gehuwd waren. Clovis' dochter, de
zuster van de Frankische koning Childebert, was gehuwd met de
Westgotische koning Amalarik. Deze kon niet velen, dat zijn gemalin
de katholieke kerk bezocht. Het kwam zo ver, dat hij de koningin,
als zij ter kerke ging, met mest en ander vuil liet gooien, dat hij
haar eindelijk zelfs sloeg. Clotilde riep de hulp van haar broer in,

en als bewijs van de geleden mishandelingen zond zij hem haar
gelaatsdoek, die met bloed bevlekt was. In woede ontstoken trok
Childebert met een Frankisch leger op (531), versloeg de Westgoten
bij Narbonne en nam zijn zuster mee. Koning Amalarik, heet het,
zocht veiligheid binnen het asyl ener katholieke kerk, maar voor hij
deze bereikte, werd hij door een Frankische lans doorboord. Volgens
een andere lezing werd hij te Barcelona vermoord.
De Ariaanse heerschappij der Westgotische koningen werd nog
meer ingetoomd, toen de Byzantijnen Noord - Afrika heroverd hadden
en ook aan de kusten van het Westgotische rijk voet kregen. Toen de
Westgotische koning Leovigild het gevaar besefte, ontwaakte er bij
hem, gelijk ten laatste ook bij Theoderik, een groot wantrouwen tegen
de Rooms- katholieken, die dan ook een hevige vervolging te verduren
kregen. Dat koninklijk wantrouwen keerde zich zelfs tegen zijn eigen
zoon en mederegent, Hermenegild, die zeer gehaat werd door zijn
stiefmoeder Goisvintha, tweede gemalin van Leovigild, de Ariaanse
weduwe van zijn voorganger Athanagild. Hermenegild huwde met een
katholieke Frankische prinses, Ingonde, dochter van koning Sigibert

en Brunhilde. Op dit paar grondden de katholieken in het Westgotische rijk hun hoop op een betere toekomst. Goisvintha, de tweede
echtgenote van Leovigild, was als gemalin van Athanagild Brunhilde's
moeder. Ingonde was dus haar kleindochter. Zij meende als groot-
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moeder van Ingonde te mogen eisen, dat zij het Ariaanse geloof
aannam, en toen Hermenegild's gade tegenstand bood, mishandelde
zij haar en liet haar zelfs met geweld de Ariaanse wederdoop toedienen. Hermenegild kon zulke ergernissen kwalijk dulden. Om ze in de
toekomst te voorkomen, wees Leovigild Hermenegild een eigen
residentie toe, Sevilla namelijk; vandaar uit zou hij het zuidelijk deel
des rijks besturen. Hier wist Ingonde, met behulp van de Roomskatholieke monnik Leander, haar gemaal er toe te bewegen, in 579,
tot de katholieke godsdienst over te gaan. De vader was hierover zeer
gebelgd en wilde zijn zoon, die reeds tot mederegent was benoemd,
van de troonopvolging uitsluiten. Om aan dit lot te ontkomen en
bescherming en steun te vinden, sloot Hermenegild een afzonderlijke
vrede met de Byzantijnen, die nog in staat van oorlog met de Westgoten leefden, en zond hij Leander naar Constantinopel, met het
verzoek aan keizer Tiberius, nog meer troepen te zenden. In de strijd,
die daarna tussen Hermenegild en zijn vader uitbrak, overwon
Leovigild; hij nam Sevilla in en verkreeg door een list, dat de Griekse
bevelhebber te Cordoba zijn zoon uitleverde. Hermenegild werd
Pasen 585, nadat hij geweigerd had de communie te ontvangen
uit de hand van een Ariaanse bisschop, in de gevangenis onthoofd,
en door de katholieken als martelaar vereerd. Leovigild overleefde
het bloedig einde van zijn oudste zoon niet lang. Ten langen leste zag
hij in, waartoe hij zijn rijk had gebracht; dat er nog maar één weg
bestond, om aan de vernietiging tussen Franken en Oost - Romeinen
te ontkomen: de aanvaarding van het katholieke geloof. Hij had reeds
vroeger geprobeerd, door een lapmiddel de noodlottige kloof in zijn
rijk te overbruggen: op een Ariaanse synode te Toledo (581-582)
had hij een bemiddelende belijdenis laten opstellen, die geen herdoop,
doch slechts de handoplegging vorderde. Uit alle macht trachtte hij
deze belijdenis door te drijven, maar succes had hij niet kunnen
bereiken.
Reccared herstelde kort na zijn troonsbestijging langs een andere
weg de eenheid van geloof. In 586 zette hij voor de vorm een religieus
dispuut op touw, waarbij hij zich openlijk voor de katholieke belij denis uitsprak. De meeste Ariaanse bisschoppen volgden hem.
Enkelen slechts boden weerstand, in Lusitanië en Septimanië, maar
hun verzet werd snel gebroken. Het sluitstuk werd gevormd door een
groot concilie, in 589 door 64 katholieke bisschoppen te Toledo
gehouden. Daar legde de koning reeds aan het begin de persoonlijke
verklaring af, dat hij tot de katholieke Kerk behoorde. Acht Ariaanse
bisschoppen, tal van clerici en rijksgroten volgden zijn voorbeeld.
Hiermee was de Ariaanse kerk in Spanje ten val gebracht, waren de
Westgoten voorgoed tot het katholicisme overgegaan. Enige tijd te
voren was ook in het westelijk Suevenrijk het katholicisme ingevoerd,
doordat koning Chararik (550-559) de katholieke belijdenis aan12. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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vaardde. Nu was de overgang der Alemannen, de enigen, die het
Arianisme nog vertegenwoordigden, nog slechts een kwestie van tijd.
Schenken wij nu onze aandacht aan enkelen der voornaamste
katholieke leiders, door wie de overwinning over het Germaanse
Arianisme werd verkregen. Dat zijn buiten de Franken, die wij
afzonderlijk zullen bespreken Avitus van Vienne voor Bourgondië,
Martinus van Braga voor de Sueven, Leander van Sevilla voor de
Westgoten.

Avitus sproot uit een senatorenfamilie in Auvergne, waar het
Romeins karakter de taaiste levenskracht bleek te bezitten. In die
tijd werden de bisschopszetels gewoonlijk bezet door leden uit de
senatorenfamilies, wijl die het meest uitblonken in Romeinse ontwikkeling en kerkelijke ijver. Zo waren ook de vader van Avitus en
misschien ook díéns vader en grootvader bisschoppen van Vienne
geweest. Avitus werd in het jaar 490 hun opvolger. Hij besefte
volkomen de grote betekenis van Clovis' doop en schreef hem in zijn
gelukwens: „Uw geloof is onze zege." 1 ) Dit was zijn leuze: ,,Speculator sum, tubam teneo, tacere mihi non licet." 2 ) Aan het Bourgondische hof genoot hij groot aanzien en bewerkte hij de bekering van
kroonprins Sigismond, die eerst te Vienne, later te Genève resideerde.
Ook op koning Gondebald werkte zijn invloed, maar deze bezat niet
voldoende diepte van blik, om, gelijk Clovis, de beslissende stap te
zetten. Had hij vóór Clovis het katholicisme aanvaard, misschien
hadden de Bourgondiërs van de Franken de leiding gekregen. Een
betere adviseur dan Avitus had hij niet kunnen hebben. Avitus
doorzag in iedere richting de betekenis van het Roomse geloof en
van zijn middelpunt. Hij beijverde zich, door nauwe relatie met de
Stoel van Rome, de belangen der Kerk evenzeer te bevorderen als die
der beschaving. „Als er getwijfeld wordt aan de paus van Rome,"
schreef hij in een brief, „begint niet alleen de afzonderlijke bisschop,
maar het hele episcopaat te wankelen." 3 ) Ter consolidatie van de
katholieke Kerk in het Bourgondische rijk hield hij de synode van
Epao in 517. Het jaar daarop stierf hij. De autoriteit, waarmee hij
de koningen van zijn tijd ontzag afdwong, steunde niet alleen op zijn
kerkelijke ijver, maar ook, gelijk bij de andere genoemde bisschoppen,
op zijn ontwikkeling en zijn prestaties als schrijver. De inzichten,
waarmee hij het Arianisme bestreed, formuleerde hij in zijn
„Gesprekken met koning Gondebald", die uit het jaar 512 of 513
afkomstig zijn. Bovendien boeit ons vooral een uitvoerig dichterlijk
werk, dat hij zelf „Boeken over de feiten der geestelijke geschiedenis"
noemt, waardoor hij echter de inhoud slecht aanduidde. De eerste
drie boeken hadden beter „Het verloren paradijs" kunnen heten;
1 ) Ep. 46 ed. Peiper
3 ) Ep. 34 1. c. p. 65

p. 75.

2)

Ep. 55 1. c. 84.
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trouwens, Milton, die met deze titel beroemd is geworden, heeft
waarschijnlijk zijn plan ontleend aan het gedicht van Avitus en daaruit
veel overgenomen. Met pakkende dichterlijkheid en klare lijnen
schildert Avitus het paradijs, de zondeval en de verdrijving uit het
paradijs. Het tweede deel van zijn werk, dat de zondvloed en de tocht
door de Rode Zee behandelt, staat bij het eerste ver achter. Nog
minder waarde bezit een ander gedicht, opgedragen aan zijn zuster
Fucina, een kloosterzuster, die de Heilige Schrift en de Latijnse dichters
uitstekend kende; hij tracht haar met eigenaardige troostredenen te
bevestigen in haar maagdelijke roeping, door haar de smarten en de
ellende des huwelijks te schetsen. Grote waardering verdient de
buitengewoon werkzame bisschop echter weer om zijn talrijke brieven,
die een kostelijke bron vormen zowel voor de cultuurgeschiedenis
als voor de kerkelijke en politieke geschiedenis van zijn tijd. Een
interessant beeld van die tijd wordt ons ook voorgehouden in het
gedicht over het paradijs, daar, waar hij ons de plagen aftekent, die
de aarde na de zondeval werden opgelegd: de grote steden zullen
veranderen in wildernissen, de heren zullen dienaars, de slaven
meesters worden, en de aarde, door krijg verscheurd, zal ontvolkt
raken. Zo inderdaad beschouwde een Romein van die dagen de tijd,
waarin hij leefde. Op het uitwendig verval moest noodzakelijk cultureel verval volgen: in tegenstelling met Avitus' gedichten, die nog
tamelijk zuiver zijn, tonen ons zijn prozageschriften, hoe de beoefening der officiële taal achteruitging en de volkstaal met haar barbarisme de vorming der Romaanse taal inleidde.
Een soortgelijke plaats als in het Bourgondische rijk der Sapaudia
door Avitus werd ingenomen, bekleedde in het rijk der Sueven
bisschop Martinus van Braga, die iets later leefde; misschien onderscheidt hij zich van eerstgenoemde slechts door een grotere ijver als
geloofsprediker en een meer democratische gezindheid. Hij was van
verre naar Portugal gekomen, om het geloof te verkondigen. Pannonië
was zijn vaderland. Eerst volbracht hij een pelgrimsreis naar Palestina,
waar hij monnik werd en een ontwikkeling verwierf, die voor zijn tijd
zeer groot mocht heten en ook de kennis van het Grieks omvatte.
Over zee kwam hij naar het rijk der Sueven. Daar begon hij met een
klooster te stichten, te Dumio, nabij de koninklijke residentie Braga.
Hij kwam juist op tijd, om met zijn arbeid een rijke oogst binnen te
halen. Het katholieke geloof begon eindelijk vat te krijgen op de
Ariaanse Sueven. Martinus voltooide het missiewerk en verdiende
ten volle de erenaam van apostel der Sueven. Weldra trad hij in
relatie met koning Theudemir, die hem, nadat hij enige tijd bisschop
van Dumio was geweest, tot aartsbisschop zijner residentie Braga
verhief. Ook onder Theudemir's opvolger, koning Miro, genoot hij
hoog aanzien, waarmee hij bij voornamen en geringen ijverig werkte
voor de uitbreiding van het katholieke geloof. In wijde kring in het
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westen werd zijn naam met ere genoemd. Hij stierf in het jaar 580.
In verband met zijn apostolische werkzaamheid hield hij zich in zijn
geschriften vooral met de zedenleer bezig. Om, ter voldoening aan de
belangstelling des konings, de verstandsargumenten uiteen te zetten,
die prikkelen moeten tot een eerzaam leven, schreef hij volkomen in
Seneca's trant een Handleiding van het eerzame leven (Formula
vitae honestae), die dan ook tot in de laatste jaren voor een werk van
Seneca werd aangezien. Zij was voornamelijk voor leken bestemd en
was een navolging van Seneca's geschrift De officiis, maar wekt verder
natuurlijk ook herinneringen aan Cicero en aan Ambrosius' werk van
dezelfde naam. Volgens stoïcijns voorbeeld werden de plichten
verdeeld in middelbare en volkomene en de vier hoofddeugden stuk
voor stuk behandeld. In vervolg daarop bespreekt hij dan, hoe men
tot misstappen komt, en wanneer men bij de beoefening van iedere
deugd te ver gaat, aldus pleitend voor maathouden, in een verdienstelij ke ontwikkeling van gezonde gedachten. Zijn voorliefde voor
Seneca toont Martinus ook in een verhandeling over de toorn, uit
Seneca getrokken, en aan bisschop Vitimir van Auria opgedragen.
Verkondigen deze geschriften een zuiver natuurlijke, stoïcijnse moraal,
andere komen op het ruimer gebied der Christelijke moraal, door de
leer der stoïcijnen aan te vullen met betogen over de aanmatiging,
de trots en de ootmoed. Van aanzienlijk groter waarde voor de cultuurgeschiedenis is een preek „over de verbetering der boeren ", geschreven op aansporing van bisschop Polemius van Asturica. Bij synodaal
besluit was de bisschoppen des lands opgedragen, bij de visitatie der
kerken voor het volk te prediken, en Polemius achtte daartoe een
handleiding wenselijk. Martinus voldeed aan die wens. Hij begint
met een geschiedenis van het bijgeloof, en laat dan een modelpreek
over het bijgeloof volgen, waarin de verschillende vormen van bij geloof onze belangstelling krachtig boeien. De eenvoudige, klare taal,
waarmede Martinus de landelijke bevolking aanspreekt, getuigt van
zijn pure missieijver, die geheel vrij is van schrijversijdelheid;
ongetwijfeld heeft zij de bisschop het vertrouwen zijner toehoorders
verzekerd.
In Spanje was Leander, aanvankelijk monnik te Sevilla, de
voornaamste persoonlijkheid, die bij de overgang der Westgoten
naar het katholicisme optrad. Wij hebben reeds vermeld, dat hij
medewerkte tot de bekering van Hermenegild en zich naar Constantinopel begaf, om voor Hermenegild militaire steun te vragen.
Tijdens zijn verblijf aldaar leerde hij de latere paus Gregorius de
Grote kennen, die toen als vertegenwoordiger des pausen (apocrisia-

rius) te Constantinopel verbleef. Waarschijnlijk kon Leander eerst
naar Spanje terugkeren, nadat Reccared aan de regering was gekomen.
De volledige ommekeer in de godsdienstpolitiek maakte hem als
aartsbisschop van Sevilla de leidende persoonlijkheid; als zodanig
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zien wij hem vooral optreden op het concilie van Toledo in het jaar
589, waar hij zijn preek hield over de zegepraal der Kerk bij de
bekering der Goten. Behalve een kloosterregel, voor zijn zuster
Florentia bestemd, is dit het enige zijner geschriften, dat tot ons is
gekomen. Zijn brieven en twee polemische werken tegen de Arianen
zijn helaas verloren gegaan. Toen Leander in het jaar 600 of 601
stierf, werd hij op de bisschoppelijke zetel van Sevilla opgevolgd door
zijn jongste broer Isidorus ; Leander had diens opvoeding geleid en
hem gemaakt tot de geleerde, die het sieraad werd van het nu eensgezinde volk.
Trachten wij nu, nadat wij het verloop van de strijd en de
voornaamste strijders hebben leren kennen, de oorzaken na te gaan,
die het Arianisme de nederlaag berokkenden. Daartoe moeten wij
eerst nog even onze blik wenden naar het grondbeginsel van het
Arianisme. 1 ) Het cardinale punt van de strijd was het dogma der
Drieëenheid. Tegenover de katholieke leer der eenheid van wezen
der drie goddelijke Personen kwam ook bij de Germanen de Ariaanse
leer hierop neer, dat Christus geen God, maar een schepsel was.
Door die leer werd de kostbaarste edelsteen weggenomen uit de
diadeem der Christelijke geloofswaarheden, werd de voornaamste
grondsteen voor de opbouw ener Christelijke beschaving weggeworpen. De taak der beschaving ligt hierin, de mens met zijn persoonlijke aanleg van geest en wil en hart tot steeds groter volkomenheid
en harmonie te ontwikkelen, de lagere neigingen te ordenen en ze
onder de heerschappij der hogere te brengen. Dit kan niet zonder
godsdienst; maar die godsdienst moet dan ook in staat zijn, de mens
inderdaad duurzaam te boeien. Een godsdienst, die niet het ideaal

van de Godmens ter navolging kan stellen, kan geen blijvende indruk
maken. Wat zou de mens beter kunnen overtuigen van Gods liefde,
Gods edelmoedigheid, de zwaarte der zonde, de barmhartigheid Gods
dan de figuur van de goddelijke Verlosser? Alleen het geloof aan de
goddelijke Verlosser kan de mensen steeds opnieuw tot heldhaftige
toewijding en zelfopoffering bewegen. Is Christus slechts een mens
geweest, zij het een held, dan valt het voornaamste motief der zelf
weg, dan blijft er hoogstens bewondering over, geen-opfering
afstand van zichzelf; dan stort ook de leer van de verlossingsdood
ineen. Dan wijkt het godsbegrip weg van de mens, en behoudt het
slechts de kracht van de categorische imperatief van Kant, die nooit
de harten zal kunnen ontvlammen en meeslepen. Feitelijk is ook het
Arianisme niet veel meer geweest dan een vorm van rationalisme, die
aan de rede concessies wou doen ten koste van het geloof, maar
daardoor het Christelijk geloof in zijn grondslagen schokte en van
te voren zijn beschavingskracht verlamde.
1 ) Vgl. voor het volgende K u r t h, Les origines de la civilisation moderne,
6e éd. I, 324vv.
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Dat bewijst ons voldoende duidelijk het voorbeeld der Ariaanse
stammen in de tijd der Volksverhuizing. Toen de Germaanse
volkeren het Romeinse rijk binnenvielen, stonden de katholieke
Romeinen volstrekt niet op een zedelijk peil, dat de Christelijke
godsdienst eer aandeed. Integendeel. We kennen het sombere beeld,
waarin Salvianus van Marseille in het midden der vijfde eeuw het
zedeloze doen en drijven in de Romeinse samenleving getekend heeft,
en weten ook, hoe hij de gedemoraliseerde Romeinen van zijn tijd
vergeleek met de barbaren, wier zeden boven de hunne uit stonden,
de Christenen met de ketters, ja zelfs met de heidenen. De Germanen
van die dagen profiteerden van hun onbeschaafdheid: zij waren nog
niet aangetast door de bedorven overbeschaving, waarin de antieke
samenleving vervallen was, en dit voordeel werd nog aanmerkelijk
vergroot door de natuurlijke reinheid van zeden, die zij in hun stamverband naar families hadden bewaard. De katholieke Christenen
onder de Romeinen waren in groten getale meegesleept in het zedelijk
verval der antieke maatschappij. Maar voor hen bestond nog de mogelijkheid van zedelijk herstel, en die was er voor de Ariaanse Germanen,
toen zij afdaalden, in hun godsdienst niet te vinden. Het snelle morele
verval der Germanen had deze oorzaak: toen zij zich midden in het
Romeinse rijk hadden gevestigd, waren ook zij blootgesteld aan het
zedenbederf der oude samenleving, en hun enige schut daartegen
hieven zij op, door het familiaal stamverband te verbreken, zich los
van elkander onder de Romeinen te vestigen en aldus de oude familietradities met haar natuurlijke zedelijkheid prijs te geven. Het Arianisme bood hun daartegen geen bescherming. Bij de Romeinen was het
anders. Al was ook de grote menigte weggezonken in zedenbederf,
althans bij enigen hunner leefde het geloof aan Christus' godheid
voort; zij gaven de idealen der Christelijke leer niet op, maar bewaarden ze in al hun reinheid en droegen ze op anderen over. Van dit
uitgangspunt kon het zedelijk herstel beginnen, toen de ten ondergang
gedoemde Romeinse samenleving met haar stedenbeschaving, die
lichamen en zielen verdierf, was uitgeroeid.
Dit is het geheim der Christelijke beschaving, dat zij in het
geloof een geneesmiddel bezit tot heling der wonden, een bron van
jeugdige kracht, waaruit de mensheid steeds kan putten. Door
het geloof aan Christus als de Zoon Gods heeft de mensheid niet de
zekerheid verworven, dat zij zich steeds op een zedelijke top zou
handhaven, dat alle volkeren en staten, die het Christelijk geloof
hadden aangenomen, zouden blijven bestaan, maar wel de mogelijkheid, zich steeds weer op te heffen uit zedelijk verval en, als een volk
ondergaat, met de beste krachten van dat stervende volk nieuw leven
te wekken bij anderen. Wij behoeven ons daarom niet te verwonderen,
dat wij ook in de Middeleeuwen, hoewel de Kerk toen in wijde kring
het openbare leven beheerste, perioden van verval waarnemen. Die
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bewijzen niets tegen de beschavingskracht van het Christelijk geloof.
Bewijst het soms iets tegen de vruchtbaarheid der aarde, dat de
planten 's winters afsterven? Maar wel wordt door de opheffing, die
het verval volgt, glansrijk de zedelijke kracht van het Christelijk
geloof bewezen, gelijk de lente steeds opnieuw de levenwekkende
kracht der aarde verheugend openbaart. Waar zien wij ooit, dat in
het heidendom een zedelijke vernieuwing mogelijk was? Toen het
morele verval eenmaal begonnen was, groeide het onweerhoudbaar
verder, eerst bij de Grieken, toen bij de Romeinen.
Niet anders ging het bij de Germanen, die de grondsteen van
het Christelijk geloof hadden verworpen. Hun Ariaans geloof, hun
Ariaanse priesters waren niet alleen buiten machte, de Germaanse
stammen tot hoger zedelijkheid op te voeren zij konden niet eens
de natuurlijke zedelijkheid handhaven, die zij in het heidendom
hadden bezeten; zij waren niet in staat weerstand te bieden aan de
gevaren, waaraan die natuurvolken zich argeloos blootstelden, toen
zij, aan de tradities van hun stamverband onttrokken, in een wereld
van lokkende, de zinnen begoochelende genietingen werden overgeplaatst. Toen de Wandalen naar Carthago kwamen, maakten zij er,
gelijk Salvianus hen prijst, aan de ergste schaamteloosheden een einde.
Maar weldra werd het hun ongeluk, dat zij zich in een grote stad
hadden gevestigd. Een halve eeuw later heerste onder de Wandalen
een even grote onzedelijkheid als onder de Romeinen. Er bestond
slechts dit onderscheid, dat bij hen het raffinement der Romeinse
hypercultuur samenging met de ruwheid van barbaars zingenot. Zo
moest de Wandaalse stam smadelijk bezwijken, toen Belisarius kwam,
wijl hij het innerlijk houvast van gezonde volkskracht miste. Bij de
andere Ariaanse stammen doet zich eenzelfde verschijnsel voor. De
vroegere generaties zijn gewoonlijk beter dan de latere. Er komt geen
vernieuwing meer. Hierin vinden wij het bewijs voor de onvruchtbaarheid, het gemis aan zedelijke kracht van het Arianisme.
Waar zijn de mannen, die opwekken tot zedelijk herstel en er
hun ideaal in vinden, anderen om zich heen te verzamelen, teneinde
hen te wijzen naar de toppen van zedelijke volmaaktheid? Tevergeefs
zoekt men onder hen naar heiligen. De weinige martelaren uit de
eerste generatie der Christelijke Westgoten, die in de vervolging door
heidense stamgenoten hun leven offerden voor hun geloof, blijven er
weinigen. Onder de geestelijken der Ariaanse stamkerken vinden wij
er niet één, die bijzonder uitmunt in deugden. Daarentegen ontbrak
het de katholieke Kerk ook toenmaals niet aan heilige asceten, aan
vrome monniken, aan belijders, tot in de dood getrouw, aan zedenpredikers zonder mensenvrees, maar vol morele kracht en brandend
idealisme. Wij behoeven nog slechts de namen te noemen: een
Salvianus, Severinus, Benedictus met zijn monniken, Avitus van
Vienne, Martinus van Braga, Eugenius van Carthago, Leander van
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Sevilla wij zouden er nog tal van andere aan toe kunnen voegen
Epiphanius van Pavia, Caesarius van Arles, Fulgentius van Ruspe,
en de heilige vrouwen en maagden, ene Scholastica, Caesarea,
Ingonde. Juist in die tijd bonden overal in de Romeinse maatschappij
de kloosters de strijd om de zedelijke vernieuwing der Christenheid
aan. Hoe ook Germaanse vrouwen het hoge ideaal van volmaakte
Christelijke deugd en levensopvatting konden huldigen, hoe ook een
Germaans gemoed kon worden opgekweekt tot de schoonste bloei
van ideale menselijkheid, toont ons de eerste Duitse heilige, de
gestalte der Thüringse koningsdochter Radegonde, die te Poitiers een
klooster stichtte volgens de regel, door Caesarius van Arles gegeven
aan de kloosterzusters, die onder leiding van zijn zuster stonden. Dat
klooster is haar leven lang een verblijf van echte vroomheid, heilige
ascese en opgewekt geestesleven geweest. Bij de Arianen bestond er
geen ascese, geen kloosterwezen en geen godgewijde maagdelijkheid.
De clerus, tot aan de bisschoppen toe, leefde niet in celibaat.
Ook wat het geheel der kerkelijke organisatie betreft, stond het
Arianisme ver bij de katholieke Kerk achter. De katholieke Kerk
bezat een internationaal karakter, heel de wereld omvattend, gelijk
haar zending het deed, en een organisatie, die zich over alle landen
uitstrekte, met een stabiel kerkelijk centrum in de opvolgers van de
H. Petrus. Bisschoppen hadden de Ariaanse kerken ook. Maar het
ontbrak hun aan een hiërarchische top en opperste leiding. De kerken
hielden zich afzijdig van elkaar, werden nationale kerken, die tevens
staatskerk waren, waarin de koning het laatste woord had: hij belegde
synoden, liet de synoden uitspraak doen, benoemde en ontsloeg
bisschoppen als zijn beambten. Hier nam de Christelijke kerk de
houding aan van de oude heidense cultus, waarover uiteindelijk het
stamhoofd besliste. Hieruit valt ook te verklaren, dat de hele stam van
godsdienst veranderde, als het stamhoofd dit deed. De bisschoppen
waren de priesters der oude volksstammen; onder hen kwamen de
priesters der eenheden van lagere rang, honderdschappen en families.
De Ariaanse clerus bezat het karakter ener militaire geestelijkheid,
bij het leger ingedeeld en derhalve onderhorig aan de stamkoning. 1
Gelijk de bisschoppen het waren van de koning, zo waren ook menigmaal de lagere geestelijken van de grootgrondbezitters afhankelijk;
dezen stichtten op hun bezittingen eigen kerken, naar algemeen
Germaans gebruik, en stelden de geestelijken aan, die dan niet veel
)

meer waren dan hun geestelijke dienaren. Zulk een kerk kon geen
aanspraak maken op moreel gezag, zij was gebonden aan het lot van de
staat of de stam en moest daarmee ondergaan.
Een tweede omstandigheid, waardoor het Arianisme in de strijd
met het katholicisme van het begin af het zwakste stond, was zijn
1)

Vgl. v. S c h u b e r t, Kirche im Frühmittelalter I, 26.
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wetenschappelijke minderwaardigheid. Ontwikkeling en geestesleven
bestonden slechts in het Romeinse, d.w.z. het katholieke kamp.
Onder de Arianen kunnen wij zo goed als niemand noemen, die in
wetenschap uitmuntte, behalve de Bijbelvertaler Ulfilas. Aan die
opwekking, een Gotische literatuur te scheppen, werd geen gevolg
gegeven. Buiten de Bijbel van Ulfilas hebben wij in de Gotische taal
alleen acht bladen met een commentaar op Johannes uit het Latijn;
wel zijn de Gotische boeken in Spanje na de aanvaarding van het
katholicisme op de brandstapel geworpen, maar wij vinden geen
aanleiding, om daaronder iets anders te verstaan dan liturgische boeken
of Bijbelmanuscripten. Aan de geringere ontwikkeling der Germaanse
Arianen heeft vooral schuld het feit, dat de taal van de cultus bij de
Arianen niet de taal der wetenschap was, de taal der Romeinen, maar
de Gotische, een taal zonder literatuur. De Heilige Schrift werd in
het Gotisch gelezen en in het Gotisch werd gepredikt. De Gotische
geestelijken behoefden de taal der Romeinen niet te leren, en op
enkele uitzonderingen na deden zij het ook niet. De Ariaanse
patriarch der Wandalen Cyrila verklaarde bij een godsdienstig
dispuut te Carthago in het jaar 484: „Ik versta geen Latijn. 1
Hierdoor benamen zij, die de wetenschap hadden moeten verbreiden
en de literatuur hadden moeten bevorderen, zichzelf de kans, de
schatten der antieke wetenschap te leren kennen om met die kennis
verder te werken. Hoe scherper wij kijken, hoe meer wij in Ulfilas een
uitzondering gaan zien. Hij was in oostelijk Romeinse kringen
theologisch gevormd, en gebruikte als een missionaris zijn kennis der
Gotische taal, om zijn vaders landgenoten de Bijbel onder de ogen te
brengen. Hij had schoolgegaan bij de overbrengers van de klassieke
ontwikkeling, maar wegens de confessionele tegenstrijdigheid werd
zijn voorbeeld niet meer gevolgd, toen het Arianisme in het Romeinse
rijk verslagen was, gelijk kort na Ulfilas geschiedde.
Het verwijt van onwetendheid tegenover de Gotische geestelijken
kan slecht aan partijdigheid worden toegeschreven, als men daartegenover acht slaat op de mannen van ontwikkeling en wetenschappelijke ijver in het katholieke Romeinse episcopaat. Hun aantal
was in die tijd groter dan ooit, wijl de wetenschap tijdens de Volksverhuizing binnen de kerk en het klooster een wijkplaats vond. Alwie
onder de Romeinen uitmuntte door geboorte en ontwikkeling en uit
die geest wou arbeiden, trad in dienst der Kerk of liet zich daartoe
gaarne brengen. Hier alleen lokten idealen, die onwankelbaar vast
stonden.
Apollinaris Sidonius is een dier voorname ontwikkelde Romeinen,
die in dienst der Kerk traden en daarin hun kennis gebruikten. Hij
was omstreeks 430 te Lyon geboren en stond in nauwe relatie met
"

1)

Victor v. V i t a, Hist. persecutions 1. II c. 18 (55).
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de laatste keizers van het West- Romeinse rijk. Hij dichtte een
lofzang op zijn schoonvader Avitus, die zich in 455 tot keizer had
laten uitroepen, en hem tot loon een standbeeld op het Forum
Trajanum schonk. Dit belette hem niet, ook een lofzang te dichten op
Avitus' overwinnaar, de nieuwe keizer Majorianus, om ook bij hem
in de gunst te blijven. Onder Anthemius werd hij tot stadsprefect
van Rome benoemd. Toen hij echter geroepen werd tot de bisschopszetel van Clermont-Ferrand, gaf hij daaraan gaarne gehoor en zag hij
af van de beoefening dier dichtkunst met haar mythologische toespelingen, die hij zijner nieuwe positie onwaardig achtte, maar schreef
brieven, waarin wij de gebeurtenissen van zijn tijd weerspiegeld zien.
Uit zijn geschriften blijkt ons duidelijk, hoezeer toen de ontwikkelde
Romeinen zich verheven achtten boven de Germaanse krijgers, ook
al beschermden dezen hen tegen nog erger vijanden. Toen de
Bourgondiërs, omtrent het jaar 470, in Clermont gelegerd waren, om
de Westgotische koning Eurik af te weren, tekende Sidonius in een
bruiloftsvers voor zijn vriend Catullinus die bondgenoten aldus:
„Moet ik dichten, omringd door die langharige scharen? Ik, die
veroordeeld ben, Germaanse woorden te verdragen en met ernstig
gezicht het lied te prijzen, dat de gulzige Bourgondiër zingt, die met
ransige boter zijn haar zalft? Zal ik u zeggen, wat mijn dichten
remt? Sinds Thalia onze beschermers aanschouwt, allemaal kerels
van zeven voet lengte, mijdt zij, door barbaarse klanken verdreven,
de zesvoetige versmaat. Gelukkig mag men uw ogen prijzen en uw
oren, gelukkig uw neus, wie niet, in de prilste morgen reeds, tien
toestellen knoflook en walglijke uien toeboeren. Gelukkig gij, die niet,
gelijk de oude grootvader en de man van de baker, vóór het krieken
van de dag bezoek krijgt van reuzen in zodanig aantal en van zodanig
formaat, dat de keuken van Alcinous ze nauwelijks had kunnen
onderhouden." 1 ) De satire spreekt te duidelijker, wijl de Roomse
bisschop zich door die gasten beschermen liet tegen de Ariaanse
katholiekenbestrijder Eurik.
Met weinige uitzonderingen, gelijk Boëthius en Cassiodorus,
zijn alle schrijvers der zesde eeuw geestelijken of monniken der
Roomse Kerk. Hoeveel waarde in kerkelijke kringen aan de beoefening
der letterkunde werd gehecht, bewijzen alleen reeds de lijsten van
schrijvers, die Hieronymus begon aan te leggen met zijn De viris
illustribus, die Gennadius, priester van Marseille (t 492), voortzette
en die eindelijk voltooid werden door bisschop Isidorus van Sevilla
en aartsbisschop Ildephonsus van Toledo.
De rij der geestelijke schrijvers wordt gesloten door Isidorus van
Sevilla. Als ware hij zich van die plaats bewust, zo heeft hij getracht
alles bijeen te lezen, wat er aan wetenschappelijke kennis nog gereed
1)

Carmen XII. M. G. A. a. VIII 230v.
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lag, gelijk vroeger Cassiodorus deed, wiens voorbeeld hem ook wel
voor ogen zal hebben gestaan. Hij had het te danken aan de strenge
opvoeding van zijn oudere broer, de grote Leander, dat hij een zo
grote geleerdheid verwierf. Hij bekleedde na die broeder de aartsbisschoppelijke zetel van Sevilla, die hij bijna veertig jaar lang sierde.
Hij stierf in het jaar 636. Hij vervulde als bisschop niet alleen zijn
kerkelijke taak, waarin wij hem als voorzitter van synoden aantreffen,
maar was ook een ijverig schrijver. Vooral zijn grote compilerende
werken hebben het nageslacht aangetrokken; voor de Middeleeuwen
waren zij een goudmijn.
Van die werken moeten op de eerste plaats genoemd worden
zijn twintig boeken der etymologieën of origines, die in bijna alle
middeleeuwse bibliotheken voorkwamen. Hetgeen te begrijpen is.
Dat werk was een soort encyclopedie, waarin Isidorus heel de menselijke wetenschap samenvatte, zoals zijn tijd die bezat. Hij deed zulks
met uittreksels uit de schrijvers, die hij raadplegen kon; en dus hadden
de Middeleeuwen het gemak, dat men althans over een surrogaat
kon beschikken van de werken, die verloren waren gegaan of die men
niet meer hoefde te lezen. Isidorus toont zich in dit werk een zeer
groot, zo niet de grootste excerptor. De verklaring van de gekozen
titel is deze, dat bij de rangschikking der stof allereerst een definitie
van belang werd geacht, die gewoonlijk echter niet verder kwam dan
een vaak zeer wonderlijke woordverklaring, een wetenschappelijk
stokpaardje van die tijd. Het werk begint met de zeven vrije kunsten,
behandelt dan de geneeskunde, de wetten, de indeling van de tijd
(hier wordt een korte kroniek der wereldgeschiedenis ingelast),
boeken en bibliotheken, hiërarchie, Kerk, taal en volkeren (hier ver-

dient opmerking, dat ` hij de Latijnse taal van zijn tijd als mixta
beschouwt, wegens de ingeslopen barbarismen), het menselijk
lichaam, het dierenrijk, de krachten des hemels en der aarde, aardkunde, stenen en metalen, planten, krijgswezen, toneel, scheepvaart,
de bouw van huizen, kleding, spijzen, huisraad en landbouwgereedschap, alles dus. Isidorus schreef nog meer compilatiewerken, een over
natuurkennis bijvoorbeeld dit droeg hij op aan de Westgotische
koning Sisebut; het werd eveneens in de Middeleeuwen zeer gewaardeerd en veel gebruikt een over getallensymboliek en de boven
vermelde schrijverscataloog. Zelfstandige waarde hebben die werken geen van alle, het zijn slechts compilaties, maar daar was juist
behoefte aan in die tijd, die de taak had, te bewaren wat er nog
beschikbaar was, tot de jaren kwamen, waarin men tijd en begrip
genoeg had, om terug te keren naar de schrijvers zelf en ze dan ook
na te volgen. Zo kreeg heel de middeleeuwse beoefening der wetenschap het karakter ener renaissancistische beweging, van een geleidelijke herleving der oudheid; en daarin hadden de latere arbeiders niet
het recht, hun voorgangers te minachten, op wier schouders zij
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stonden, en die vaak groter bewijs hadden gegeven van zelfstandig
denken dan zijzelf, die slechts in navolging hun roem zochten. Voorlopig was de Kerk de enige, die de ruines der wetenschap onder haar
hoede nam en daardoor in het begin der Middeleeuwen een zeer
bijzondere positie innam: zij was de enige middelares van wetenschap,
voogdes van het onderwijs, leidster der opvoeding, een monopolie,
dat aan het einde der Middeleeuwen een ernstige crisis veroorzaakte,
toen haar leidende krachten er aan herinnerd moesten worden, dat
niet dáárin de allereerste taak der Kerk bestond.
Onze bijzondere belangstelling verdienen nog de twee historische
werken van Isidorus' hand. Het ene is een kroniek der wereldgeschiedenis, die hij eerst afzonderlijk uitgaf, en later in uittreksels
weer in zijn etymologieën opnam onder de titel: ,,Over het onderscheid der tijden ". Deze kroniek onderscheidt naar de indeling van
Augustinus zes tijdperken, waarvan het zesde met Christus' geboorte
begint. Bovendien schreef Isidorus nog een geschiedenis van het
Westgotische volk met aanhangsels over de geschiedenis der Wandalen en Sueven. Ook van dit werk bestaan twee samenvattingen, de
ene reikt tot 619, de andere tot 624. Al is ook dit werk, gelijk Isidorus'
andere geschriften, hoofdzakelijk slechts een verzameling uittreksels,
toch behoort het naar vorm en geest tot een nieuwe reeks historische
werken, waarvan wij er in Cassiodorus' geschiedenis der Oostgoten
reeds een hebben leren kennen, tot de reeks der nationale geschiedenisboeken namelijk. De bisschop uit Romeins geslacht eert de
Goten als zijn volk. Twee eeuwen vroeger reeds had Orosius zulke
gevoelens voorspeld als de geest der toekomst. Bij Isidorus vinden
wij dat nationale bewustzijn ronduit geopenbaard, en ook hier wordt
ons duidelijk, dat slechts de confessionele scheidsmuur gesloopt
hoefde te worden, om van Romanen en Germanen een nieuw volk
te maken. In de inleiding verheerlijkt hij met dichterlijke verheffing
Spanje als het schoonste van alle landen, die daar zijn van zonsondergang tot Indië, als de heilige en steeds gelukkige moeder van
vorsten en volkeren, de trots en het sieraad van het aardrijk, rijk
begiftigd met kostbare natuurproducten, bewoond door een volk, dat
de Romeinen met zijn dapperheid weerstand bood gelijk geen ander.
Aan het einde wordt dat Spaanse nationaliteitsgevoel andermaal
uitgesproken: voor de herovering der Oost - Romeinse kuststreken en
van het Pyrenese schiereiland wordt het Gotische volk geprezen, dat
Spanje niet alleen wist te roven, maar ook lief te hebben, en het land
zijn blijde veiligheid verzekerde. 1
Hoe de samensmelting tussen Romeinen en Germanen verliep,
toen de godsdienstige eenheid hersteld was, kunnen wij in het Westgotische rijk het best nagaan, als wij onze aandacht richten naar het
)
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rechtswezen. Naast de scheiding op religieus gebied bestond er ook
een scherpe scheiding op rechtsgebied, en die werd in andere Ariaanse
rijken nagevolgd. Er bestond een dubbel recht, het ene voor de
Germanen, het andere voor de Romeinen. De eerste wetgever der
Westgoten was de machtige koning Eurik (466-485), van wiens wet
wij echter nog slechts fragmenten bezitten. Als oudste geschreven
wetboek voor de Germanen heeft zijn wetboek direct of indirect
invloed uitgeoefend op de meeste Germaanse leges, die in de eerstvolgende tijd ontstonden, op de Frankische Lex Salica zo goed als op
de rechtsnotities van Bourgondiërs, Beieren en Longobarden. Eurik's
zoon en opvolger, koning Alarik 11 (485-507), doorzag bij de dreigende
aanval der Franken, wier koning Clovis de katholieke godsdienst had
aangenomen, hoe noodlottig hem de tweespalt tussen Romeinse
katholieken en Germaanse Arianen kon worden, die toen in zijn rijk
met grote felheid woedde. Hij stelde dus pogingen in het werk, de
Romeinen enigszins verzoenend te stemmen. Hij wilde hun de zekerheid geven, dat zij volgens hun eigen recht konden leven, en liet
daartoe de rechtsstellingen verzamelen, die voor de Romeinen in zijn
rijk golden. Zo ontstond de Lex Romana Wisigothorum, ook, naar
de koning, Breviarium Alaricianum genoemd. Een commissie van
Romeinse juristen, door de koning benoemd, stelde haar samen, in
uittreksels uit de Romeinse rechtsbronnen, een vergadering van
bisschoppen en Romeinse provinciales keurde haar goed, en Alarik
gaf het ontwerp in 506 door zijn bevestiging kracht van wet.
De kerk in het Westgotische rijk en later de 1Aerovingers beschouwden deze verzameling als het recht voor de Romeinse bevolking, en deze vorm heeft het Romeinse recht in Frankrijk, Engeland

en Duitsland gehouden tot in de twaalfde eeuw nog. Dit Romeinse
wetboek is voor de geschiedenis van het Romeinse recht daarom van
belang, wijl het berust op de verzamelingen, die in het Romeinse rijk
van kracht waren vóór de Codex Justinianus, de codificatie van
keizer Justinianus I (527-565) en speciaal op de Codex Theodosianus,
onder keizer Theodosius 11 (408-450) saamgesteld. In dit breviarium
werd o.a. zelfs de bepaling overgenomen, die de Arianen verbood,
kerken te bouwen. Natuurlijk gold dit verbod alleen voor Romeinen,
niet voor Germanen. De Romeinen in het Westgotische rijk mocht
niet worden toegestaan, Ariaanse gemeenten te stichten. Dus het
confessionele en het nationale verschil vielen geheel samen. Wie
Romein was, was katholiek en leefde naar dit Romeinse recht. Wie
Got was, behoorde tot de Arianen en was onderworpen aan het
Westgotische Germaanse recht. Zijn onmiddellijk doel bereikte dit
wetboek echter niet. De wijze, waarop de Ariaanse Westgoten tegen
katholieke bisschoppen en kerken te keer gingen, voorkwam in
Alarik's rijk de toenadering, en dus werd, zoals we gezien hebben,
Clovis ten zuiden der Loire door de Romeinse katholieken met open
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armen ontvangen als bevrijder van het gehate Ariaanse juk. Natuur
lijk liet Clovis ook voor de Romeinse bevolking in het Frankische rijk
dit Romeinse breviarium gelden. Gedeeltelijk werd het ook in het
koninkrijk Bourgondië van kracht, waar koning Gondebald reeds
vroeger voor de Romeinse bevolking uittreksels uit Romeinse rechtsbronnen had laten samenstellen, de Lex Romana Burgundionum
(abusievelijk Papianus genoemd) ; dat waren echter maar povere
uittreksels, dus ging men ter aanvulling het uitvoeriger Breviarium
Alaricianum gebruiken.
Gondebald had die Romeinse rechtsnotities laten samenstellen
als tegenhanger van een ander, een ouder wetboek, waarin hij, naar
Westgotisch voorbeeld, voor zijn Germaanse onderdanen het Bourgondische stamrecht had laten optekenen. Dit is de Lex Burgundionum, naar hem Lex Gundobada, Gombata genoemd, die wij echter
pas bezitten in een redactie, door koning Sigismond in 517 te Lyon
uitgegeven. Dit Bourgondische wetboek bleef als landrecht bestaan,
nadat Bourgondië bij het Frankische rijk was ingelijfd, maar wijl het
onder een Ariaanse koning voor Ariaanse Germanen was uitgevaar
genoot het geenszins de gunst der Kerk. In de tijd der Karo--dig,
lingers waren er trouwens niet veel Guntbadingi of Gundobadi meer,
zoals de Franken, die naar Bourgondisch recht leefden, heetten.
Bisschop Agobard van Lyon wilde echter niet wachten, tot de wet een
-

natuurlijke dood stierf, en verlangde van Lodewijk de Vrome, dat hij

de wet van de ketterse koning afschafte, waarbij hij met recht kon
wijzen op dat barbaarse overblijfsel uit het oude Bourgondische recht,
het gerechtelijk duel. Zó lang werkte de herinnering aan de godsdienststrijd hier na. Dat men bij de Bourgondiërs het verschil van
rechtsbedeling niet ophief, hoewel onder hen het Arianisme vroeger
bezweek dan onder de Westgoten, zal wel hierdoor komen, dat het
Bourgondische rijk reeds in de zesde eeuw door de Franken veroverd
werd, zodat er in het gebied der Rhone geen aparte Romaanse bevolking met afzonderlijk recht ontstond.
Hadden de Westgoten koppiger aan het Arianisme vastgehouden
dan de Bourgondiërs, toen zij het eenmaal hadden prijsgegeven,
gingen zij radicaler te werk bij de opheffing der nog overblijvende
verschillen. Vijftig jaar na de aanvaarding van het katholicisme gaf
koning Reccaswinth (649-672) zijn volk een uniform recht, dat voor
Goten en Romeinen beiden zou gelden, de Lex Wisigothorum Receswinthiana, die na verschillende herzieningen de Lex Wisigothorum
Vulgata werd. Het wetboek van Reccaswinth omvat voornamelijk
Gotisch recht, maar de invloed van Romeinse rechtsopvattingen is er
toch duidelijk in te herkennen. Gotisch en Romeins recht smolten
samen, gelijk ook het tot dan toe bestaande huwelijksbeletsel tussen
Goten en Romeinen opgeheven werd. Onder de maatregelen, die de
Goten van de Romeinen overnamen, moet nog speciaal genoemd
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worden als minder fraai erfstuk de pijniging, die de rechters
volgens Romeins recht naar goeddunken toe konden passen. De Goten
brengen slechts één wijziging aan, die beantwoordt aan hun opvat tingen van voorvaderlijk stamrecht: de rechters mogen de pijniging
alleen bevelen op verzoek van de aanklager, en onder conditie, dat de
aanklager en de beklaagde van gelijke stand zijn. De beklaagde mag
dan niet worden overgeleverd aan de beulsknecht, gelijk het Romeinse
recht voorschreef, maar wordt aan de aanklager overgelaten. Die kan
hem dan drie dagen lang folteren, zoals hij wil, om hem tot bekentenis
te brengen, alleen moet hij zorgen, dat de beklaagde niet sterft.
Geschiedde dit toch, dan werd de aanklager uitgeleverd aan de familie
van de beklaagde, en die mocht dan met hem handelen naar goeddunken, hem op dezelfde wijze ten dode toe martelen. Doorstond de
beklaagde de pijniging, dan werd de aanklager ook uitgeleverd, maar
nu aan de beklaagde, die dan zijn leven lang met hem doen kon, wat
hij wou; alleen mocht hij hem niet doden. Verder werd voorgeschreven, dat de aanklager bij de foltering geen ledematen van de beklaagde
mocht breken, en de foltering mocht niet geschieden dan voor de
rechter en een aantal fatsoenlijke mannen uit de gemeente. De
rechter moest er met zijn leven en zijn vermogen voor instaan, dat
de pijniging binnen de perken bleef. Zo werd slechts met grote
tegenzin de invoering der pijniging toegestaan men vond die in
Gotische kringen wellicht alleen tegenover dienstknechten voegzaam.
Stonden dus de Goten met hun respect voor de waardigheid van
de vrije man op een hoger zedelijk peil, de Romeinen en de Kerk
verzetten zich weer tegen de bijgelovigheid der godsoordelen,
waaraan aanvankelijk geen plaats in de rechtsbedeling werd toegekend.
Na verloop van tijd gaf men echter toe, een bewijs, dat niet alleen
de taal, maar ook de Kerk barbaarse invloeden onderging. In een wet,
kort voor het einde van het Westgotische rijk uitgevaardigd, daagt als
gerechtelijk bewijsmiddel de ketelproef op: hij, die veroordeeld was
het bewijs te leveren, moest uit een ketel kokend water een voorwerp,
een ring of een steen, met blote arm te voorschijn halen; bleek de
arm na verloop van een bepaalde tijd ongedeerd te zijn, dan was de
proef doorstaan, het bewijs geleverd. In deze vorm vinden wij het
godsoordeel in verschillende delen van Spanje. Voor aanzienlijken
bestond onder de Westgoten nog een afzonderlijk godsoordeel in het
gerechtelijk tweegevecht hoog te paard, dat wij nog vele jaren later
tegenkomen.
Zo smolten hier Romeinen en Germanen samen tot een mengsel,
waaraan de eersten iets van hun cultuur, de laatsten iets van hun
onbeschaafdheid gaven; maar het verval der oude verdorven steedse
cultuur en de uitbreiding van het landelijk leven schiepen toch een
meer gezonde toestand, en de Kerk werd de hoogste leidster, die
met de staat zeer nauw samenwerkte, niet zonder gevaar voor zichzelf.
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Want er gingen zich soortgelijke verhoudingen van staat en staatskerk
ontwikkelen als in Byzantium, dat toentertijd gaarne ten voorbeeld
werd genomen, en aangezien de koninklijke macht in strijd om de
troon voortdurend heen en weer slingerde, werd de kerk meegesleept
in het gewoel der partijschappen. Al die innerlijke strijd verzwakte
het rijk dermate, dat het aan de stormloop van de Islam in 711 geen
weerstand kon bieden. Maar al viel het rijk, de nieuwe natie bleef
bestaan, dank zij haar geloof. Met oorlogen, die heel de Middeleeuwen
door aanhielden, en samenbrandden, wat nog gescheiden was, heeft
zij op de duur haar onafhankelijkheid weer bevochten, en daarvoor is
zij de Kerk ook hier zeer dankbaar gebleven, wijl alleen de Kerk haar
tot eenheid bond.
De wrangheid, het zelfbewustzijn en de taaie weerkracht, die
het Spaanse nationale karakter zo duidelijk kenmerken, doen ons
beseffen, langs welke weg de nieuwe Romaanse volkeren zich moesten
ontwikkelen uit het vernielde samenstel van het Romeinse rijk. De
Romeinse cultuur heeft de Spaanse natie, evenals de andere Romaanse
naties, voorgoed het stempel der Latijnse taal opgedrukt. Zelfs heeft
de Spaanse taal meer antieke vormen der Latijnse taal behouden dan
enige andere Romaanse taal. We wijzen op de handhaving van de s
als eindletter. Ook de woordenschat is antiek, maar niet enkel Latijns.
Wij vinden er ook sporen in van de andere formaties, die in de loop
der tijden zijn samengegroeid. De onderste laag is die der Iberiërs,

waarschijnlijk met de Berbers verwant, die uit Afrika overgestoken
kwamen en die wij zuiver terugvinden in de Basken. Zij vermengden
zich met Kelten en werden met hen Kelt-Iberiërs. De taal der KeltIberiërs, in hoofdzaak Iberisch, werd gesproken, vóór het land door
de Romeinen bemachtigd werd, en liet tal van Iberische woorden na,
toen het volk geromaniseerd werd. De taal der Westgoten, die de
vierde laag vormden, heeft het minst op de Spaanse taal ingewerkt,
doordat de Goten nergens bijeenwoonden en hun taal geen cultuurtaal
was. Wat er nog van bestond, verdween met de taal van de Ariaanse
eredienst, toen de Westgoten Rooms-katholiek werden. Alleen in de
vele Germaanse eigennamen heeft het Westgotisch duidelijke sporen
achtergelaten, en dit is hieruit te verklaren, dat de regerende geslachten die namen droegen, welke dus ook door de onderdanen gaarne
werden aangenomen. Hoe vlijtig de Westgotische koningen zich na
de overgang tot het katholicisme de Romeinse cultuur en taal eigen
maakten, zien wij aan koning Sisebut (612-620), die met Isidorus in
wetenschappelijke correspondentie stond en door hem hoog werd
geprezen om zijn taal en ontwikkeling. Sisebut vervaardigde gedichten,
in een Latijn, dat al een duidelijk Romaanse tint vertoont, en schreef
een leven van de H. Desiderius van Vienne. Veel groter dan de invloed
der Westgoten op de Spaanse taal zou die der Arabieren worden die strekte zich trouwens over vele eeuwen uit en vertegenwoordigde
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ook een cultuur, die toen uiterlijk hoger stond. Opmerkelijk is echter,
dat de Arabische taal alleen een uitbreiding van de woordenschat ten
gevolge had, voornamelijk op het gebied van het rechtswezen; in flexie
en syntaxis der Spaanse taal bracht zij geen verandering die bleven
met de innerlijke aard en geest des volks Romaans. Oefende dus de
taal der Romeinen op taalgebied de machtigste invloed uit, wijl zij de
hoogste cultuur van al die lagen vertegenwoordigde en de taal was
der Kerk, die de enige waarborg der eenheid was, met het volkskarakter ging het anders. Dat werd voornamelijk bepaald door de
onderste, de Iberische laag. In zijn zuiverste gedaante vinden wij het
bij de Castilianen. Bij hen kunnen we nog duidelijk de karaktereigenschappen onderscheiden, die de Romeinen in de oude Spanj aarden bewonderden: de doodsverachting, de heldhaftige moed, die de
oude Iberiërs betoonden bij de val van Numantia, toen zij de dood
verkozen boven de slavernij, en een krachtig individualiteitsgevoel,
dat zich uitte in een onuitroeibaar particularisme.
In Portugal vinden wij, wat de ontwikkeling van taal en nationaliteit betreft, een tegenhanger van Spanje, in alle essentiële trekken
daaraan gelijk. Dezelfde elementen vormen de verschillende lagen en
beslissen over de ontwikkelingsgang. De onderste laag vormen de
Iberiërs, hier vooral door de Lusitaniërs vertegenwoordigd. Met de
Iberiërs vermengden zich Kelten, die over zee uit Bretagne en van de
monding der Loire waren gekomen. De Romeinen veroverden het
land, maakten er de provincie Lusitania van en romaniseerden het.
In de tijd der Volksverhuizing heersten er de Sueven, die, nadat zij
de katholieke godsdienst hadden aangenomen, snel geromaniseerd
werden. Sinds de achtste eeuw was het land aan de Arabieren onderworpen. In de tijd der Kruistochten echter kwam er nog een nieuw
element bij: de Frans-Bourgondische ridders, de stichters der staten.
Wij komen daar later op terug.
Wij moeten nu nog acht slaan op de ontwikkeling der Italiaanse
natie. Daarover besliste het optreden der Longobarden, die op deze
grond de strijd deden ontbranden tussen Arianisme en Kerk, als een
naspel op de grote strijd van de vijfde en zesde eeuw. In Italië echter
was de tegenstelling tussen Arianisme en katholicisme veel minder
sprekend dan die op politiek en cultureel gebied. Zij kwam neer op
een machtskwestie, die eerst ten gunste van het Arianisme werd
beslist door het niets ontziende geweld der Longobarden, maar ten
slotte ten gunste der katholieke Kerk, door de Romeinse cultuur, die
hier vooral haar overwicht kon laten gelden. Van geestelijke kerkelijke
strijd merken wij daarom weinig. Er komen geen dramatische
wendingen voor als bij de Westgoten. Daarom is het niet makkelijk,
de beslechting der verschillen na te wijzen, te minder, wijl daarbij
omstandigheden in aanmerking komen, die wij eerst later nauwkeuriger kunnen wegen. Toch moeten wij reeds in dit verband de
13. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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nederlaag van het Longobardische Arianisme in enkele trekken
weergeven.
De waarschijnlijk Oost-Germaanse Longobarden, uit Scandinavië en van de Elbe afkomstig, werden uit Pannonië naar Italië
gedrongen door de druk der Avaren, die achter hen aan kwamen. Zij
verschenen er in 568 onder Alboïn, die zich echter te Pavia vestigde,
en niet in de oude residentie Ravenna, waar de Byzantijnse stadhouder
zich staande wist te houden. De Longobarden traden in Italië heel
anders op dan de Oostgoten onder Theoderik. Zij dachten er niet aan,
gelijk Theoderik deed, met de Romeinen te zamen één staat te gaan
stichten, en toonden weinig ontzag voor de Romeinse cultuur. Waar
zij vaste voet kregen, bleef van het Romeinse bestuurssysteem
ongeveer niemendal over. De gebieden, die zij onderworpen hadden,
richtten zij op hun eigen manier in. Buiten Boven-Italië waren dat
Tuscia en de hertogdommen Spoleto en Benevento. De beide complexen in zuid en noord waren gescheiden door de gebieden van
Ravenna en Rome en de verbindingslijn, die over Perugia liep; deze
gebieden bleven, met heel het zuiden, Byzantijns. De Romeinse
grondbezitters werden verdreven of geknecht; in rechtshandel met de
Longobarden moesten zij zich onderwerpen aan de wetgeving van dat
volk, die voor het eerst te boek werd gesteld in het edict van koning
Rothari in 643. In de steden echter kon men de Romeinen niet
uitroeien.
Toen de Longobarden in Italië kwamen, waren zij voor een
gedeelte Arianen, voor een ander gedeelte heidenen; er kunnen ook
enige Rooms-katholieken bij zijn geweest; maar diepere religieuze
belangstelling ontbrak hun. In de katholieke Kerk zagen zij slechts
de godsdienst der Romeinen, die zij niet hoefden te achten of te
ontzien. De Kerk en het pausdom te Rome verkeerden in groot
gevaar. De katholieke bisschoppen, die gewoonlijk Ariaanse bisschoppen naast zich hadden in de steden, waarover de Longobarden
meester waren, mochten blij zijn, als hun nog werd toegestaan, op de
een of andere wijze hun allerdringendste werk te verrichten. Ook de
katholieke clerus was onderworpen aan het gerecht van de Longobardische koning. De katholieke kerken moesten belasting betalen
en dienstplicht vervullen en zij verloren de bevoorrechte positie, die
Justinianus ze in het jaar 554 had toegekend. Rome zelf werd meer
dan eens door de Longobarden bedreigd. Paus Gregorius voelde zich
zo terneergeslagen door de rampen van zijn tijd, dat hij er niet aan
twijfelde, of het einde der wereld was daar en van een ontwaking der
beschaving kon geen sprake meer zijn. Kort nadat hij in 590 op de
Stoel van Petrus was verheven, hield hij een preek, waarin hij de
ellende van zijn tijd treffend weergaf: „Roma, eens heerseres der
wereld, wat is er van u geworden....? Waar is de senaat, waar het
volk....? De senaat is ontbonden, het volk vernietigd, de smart en
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het geweeklaag echter wordt nog dagelijks luider bij de jammerlijke
resten der bevolking. Zo verkwijnt nu de ledige stad. Wat moet er van
de mensen worden, als de gebouwen geleidelijk vervallen en instorten....? Waar zijn zij gebleven, die zich eens verheugden om de
glorie dezer stad? Waar is haar pracht, waar haar trots, haar vermaak,
dat zovelen mateloos huldigden? Eens verzamelden zich hier de zonen
der wereld, die hun voordeel zochten, nu heerst in de stad eenzaamheid, verwoesting, rouw, en niemand, die gewin nastreeft, komt hier,
geen machtige der wereld is overgebleven.... Ontvallen zijn de
stad de adelaarsvleugels, waarop zij eens gewend was uit te vliegen
op buit, want alle machtigen zijn gebroken, door wie zij zich eens het
goed van anderen toeëigende." 1 ) Maar juist in Gregorius' tijd kwam
er hier en ginds verandering.
Koning Authari zag zich bedreigd door de machtige hertogen
der Longobarden, die al enige tijd van de troon waren geweerd, en
door de Franken, en wilde nu zijn positie versterken door familiebanden aan te knopen met een machtige nabuur. Hij trad in het
huwelijk met Theodelinde, de Rooms- katholieke dochter van de
hertog der Beieren. Met deze Beierse prinses begon in de tijd van
Gregorius de Grote de bekering der Longobarden. Na de vroegtijdige
dood van haar eerste gemaal schonk Theodelinde haar hand aan diens
opvolger, Agilulf. Nadat zij aldus andermaal koningin was geworden,
zond paus Gregorius haar in 593, kort nadat hij de belegering van
Rome door Agilulf had afgekocht, zijn dialogen over de wonderen
van heilige mannen, trad met haar in briefwisseling en dankte haar,
wijl mede door haar medewerking de vrede tot stand was gekomen.
Theodelinde liet de zoon, die zij Agilulf geschonken had, evenals haar
vroeger geboren dochter katholiek dopen en deelde dit zelf de paus
mee; ook liet zij te Monza een katholieke kerk bouwen, die de
grondvorm had van een Latijns kruis; ten huidigen dage nog vinden
wij daar in de kerkeschat kostbare herinneringen aan Theodelinde,
en als blijken van haar vriendschap met de grote paus diens geschenken: ampullen, die olie bevatten uit de lampen voor de graven der
Romeinse martelaren. Ook de Ierse geloofsprediker Columbanus
werd door deze katholieke koningin geholpen, toen hij na zijn vele
omzwervingen eindelijk uit Zwitserland naar Italië kwam. Zij zorgde,
dat hij eindelijk rust vond te Bobbio, op een stuk grond, dat de koning
hem schonk; daar stichtte Columbanus in 612 zijn klooster, dat een
bakermat werd van geleerdheid en tevens een missiecentrum tot
bekering der Arianen. Zelf schreef Columbanus een strijdschrift tegen
de Arianen, dat niet behouden is gebleven. Hij stierf in hetzelfde jaar
als Agilulf, 615. Laatstgenoemde werd op de troon opgevolgd door
Adelwald, wiens moeder, Theodelinde, als regentes namens haar
1)
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onmondige zoon optrad. Adelwald was door zijn katholieke opvoeding
ontvankelijk geworden voor de Romeinse cultuur. Toen hij uit dien
hoofde toenadering zocht met de Byzantijnse stadhouder te Ravenna,
rees er een nationale oppositie tegen hem, die hem in 625 ten val
bracht. Adelwald mag geen martelaar genoemd worden. In de godsdienst was hij onverschillig. Interessant is wel, dat een der voornaamste personen in het pas katholiek geworden Westgotische rijk,
Sisebut, de leerling van Isidorus, koning Adelwald een brief zond,
waarin hij hem aanspoorde, te werken voor de bekering van het
Longobardische volk. Hiertoe wijst hij de zoon van Theodelinde op
het schitterende voorbeeld zijner moeder, die hij hoog verheft als de
trouwste vriendin van Christus, de vriendin der katholieke kudde,
de onverzettelijke vijandin des duivels en de felste vijandin van
diens aardse rijk, de ketterij. 1 ) Theodelinde's invloed was ook na de
val van haar zoon nog niet uitgewerkt. Wel volgden op Adelwald
twee Ariaanse koningen, Ariwald en Rothari, die na elkander Theodelinde's dochter, de katholieke Gondeberga, tot gemalin hadden, en
werd Gondeberga, naar het schijnt, tweemaal gevangen gezet
(Frankische interventie bewerkte haar vrijlating), maar toch kon
Gondeberga de katholieke belangen bevorderen, want zij stichtte te
Pavia een kerk, Johannes de Doper gewijd. En met de neef van
Theodelinde, Aripert (652-662), de katholiek opgevoede zoon van
hertog Gondwald van Asti, komt er een katholieke dynastie aan de
regering, die nog slechts ééns onderbroken wordt, door de Romeinen hater Grimwald (662-671), maar na hem tot 712 de troon behield.
Aan het einde der zevende eeuw was de overwinning van het katholicisme in het Longobardische rijk een voldongen feit. Onder koning
Aripert was de laatste Ariaanse bisschop te Pavia naar de katholieke
Kerk overgegaan. In 680 namen tal van katholieke bisschoppen uit
het rijk der Longobarden deel aan een Roomse synode, hiermee het
bewijs leverend, dat de kerkelijke eenheid bereikt was. Omstreeks
diezelfde tijd overwon het katholicisme ook in het hertogdom Benevento door een vrouw, Theoderata, gemalin van hertog Romuald,
die zij aanspoorde, de resten van het heidendom weg te vagen. Haar
raadgever was de H. Barbatus, bisschop van Benevento. Wel bleef
er een krachtige politieke tegenstelling bestaan, wijl de paus het
middelpunt was van het Midden-Italiaanse gebied, dat niet wenste
op te gaan in het Longobardische rijk, maar de romanisering der
Longobarden was niet meer tegen te houden.
Opmerkelijk is hier, dat de Longobarden zich meest in de steden
vestigden, die hier, gelijk al wat Romeins was, beter stand hadden
gehouden dan ergens elders. De vrije Longobard wilde vooruitkomen: hij bedankte er voor, zich met de landbouw bezig te houden,
1)
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maar liet zich tot eigen onderhoud door zijn Romeinse pachters het
derde deel van de opbrengst toezenden. Zo groeide vooral uit de
Longobardische adel de stedelijke adel, die later in de Middeleeuwen
zo krachtig optrad in de vrijheidsbeweging der Boven - Italiaanse
steden. In de steden echter werkten uiteraard Romeinse ontwikkeling
en cultuur aanmerkelijk dieper door dan op het platteland. Toch
bleven de Longobarden, ook nadat zij geromaniseerd waren, zich nog
lang van het onderscheid met de Romeinen bewust. Het Germaanse
element werd nog versterkt door de Franken, die in het jaar 774 het
Longobardische rijk veroverden, maar het niet verwoestten: zij namen
het als zelfstandig onderdeel in het Frankische rijk op. Het aparte
Longobardische karakter komt nog duidelijk uit in de strijd der
opvolgers van Karel de Grote om het bezit van Italië en vervolgens
in de strijd van de Italiaanse groten om de keizerskroon. Paulus
Diaconus, die aan het Longobardische hertogelijke hof te Benevento
de Historia Romana van Eutropius voortzette en Benedictijn werd,
voelde zich nog echt een Longobard en schreef in Monte Cassino, na
de ondergang van het Longobardische koningshuis, tot roem van zijn
volk de Historia gentis Langobardorum. Nog merkwaardiger is, dat
de tijdgenoot van Otto I in de tiende eeuw, bisschop Liutprand van
Cremona, die evenveel van klassieke lectuur hield als de ontwikkelde
Romeinen van zijn tijd en vaardig kon schrijven en verzen maken, zich
beledigd voelde, als iemand hem voor een Romein aanzag; de
Romeinen waren ontaard, hij keek er minachtend op neer en toch
drukte zijn - hele persoonlijkheid het levendige Italiaanse karakter uit;
maar dat beantwoordde ook niet aan het afgemeten officiële wezen
der oude Romeinen, maar aan het volkskarakter, zoals wij dat onder
het officiële vernisje in Horatius' satiren en brieven aantreffen.
De ontwikkeling der nieuwe volkstaal tot schrijftaal vond in
Italië groter bezwaar dan elders, wijl de schoolse taal, de lingua
grammatica, zich hier beter had kunnen handhaven en de gewone
spreektaal onmiddellijk uit het Latijn voortkwam. Toevoegsels van
buiten telden hier niet mee. De oudste Italiaanse taalmonumenten
rijzen eerst op in de tijd van Franciscus van Assisië. Van de andere
kant heeft juist hier de vreemde overheersing het groeiend nationaal
bewustzijn tot groter hartstochtelijkheid opgedreven. In Zuid - Italië
moesten ook Griekse, Arabische en Noordse elementen geassimileerd
worden. Maar dat nationaal bewustzijn vond overal een bondgenoot
in het gemeenschappelijk geloof der voorvaderlijke katholieke Kerk.
Wij zijn hiermee reeds een heel eind ver van de tijd, waarin wij het
ontstaan der nieuwe westerse volkeren wilden waarnemen tijdens de
strijd tussen Germaans Arianisme en Romeins katholicisme, dus
keren wij nu naar die vroegere tijden terug, onze aandacht richtend
naar het gebied, waarop de overwinning der katholieke Kerk meer dan
elders over de toekomst besliste.
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De Frankische stam, waarheen wij nu gaan zien, is de Germaanse
stam, die aanstonds de katholieke belijdenis aannam, toen hij voor
de grote vraag kwam te staan, door welke Christelijke geloofsvorm
hij het heidendom vervangen zou. Hij zag al spoedig in, welk aan
politiek voordeel hij daarmee behaalde op de andere Ger--zienljk
maanse stammen, die zich op Romeinse grond onder de Romeinse
bevolking hadden gevestigd. Hij bleef gespaard voor de godsdienststrijd en de innerlijke tweedracht, die de andere Germaanse stammen
uiteenrukten en verzwakten, won daarentegen aan innerlijke kracht
door de snelheid, waarmee zich hier de samensmelting tussen
Romeinen en Germanen voltrok. De Franken maakten van die voordelige positie gebruik, om hun overwicht naar buiten te doen gelden.
Zij werden de stam, die overal propaganda maakte voor het katholicisme en ter bescherming van die godsdienst tegenover andere
volkeren optrad. Hij versloeg bijvoorbeeld de stam der Westgoten,
die vroeger propaganda had gemaakt voor het Arianisme, en hielp
hem daarmee op weg naar een gelukkiger toekomst. Het bleef echter
nog de vraag, of ook hij geen innerlijk verval zou lijden door de
verbintenis met de ten ondergang gedoemde Romeinse cultuur. Het
Arianisme kon zulks niet beletten. De stam der Wandalen toonde
sprekend, hoezeer morele kracht het Arianisme ontbrak. Zou het de
katholieke godsdienst gelukken, aan de Frankische stam te bewijzen,
dat in hem de kracht tot innerlijke vernieuwing woonde? Of was

daartoe een ander volk uitverkoren?
§ 2. Het katholieke Frankische rijk in de zesde eeuw

De Franken, wier naam wij voor 't eerst in het jaar 258 aan
vormden de stam, die de West-Duitse volkeren aan de-trefn,
Midden- en Beneden-Rijn omvatte. Reeds vroeg hadden Romeinse
keizers aan groepen Franken vestiging in Gallië toegestaan, ter
beloning voor militaire diensten. In groteren getale de Rijn overtrekken
deden zij het eerst nabij de monding dier rivier, in die moerassige
streken, half zee half land, waar voorheen de Batavieren de Romeinen
hadden kunnen weerstaan, en die door de Romeinen gemeden werden,
wijl zij de ontginning niet lonend achtten. In het midden der vierde
eeuw vinden we de Franken, van het gebied der Batavieren uitgegaan,
in het bezit der tegenwoordige Kempen, de streek tussen Schelde en
Maas. Verdere vorderingen maakten de Franken in het belangrijke
jaar 406, ton de Romeinse Rijngrens verbroken werd. Door de inval
der Wandalen, Alanen en Sueven, aan wie de Franken, aanvankelijk als
bondgenoten der Romeinen, bij Mainz tegenstand hadden geboden,
werd het Romeinse leven in de oostelijke grensprovincies van Gallië
grotendeels weggevaagd, en evenzeer in noordelijk en zuidelijk
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Germanië en in de provincie Belgica Secunda. De steden vielen in
puin, waartussen het overschot der bevolking in kommer zijn bestaan
trachtte te rekken, tot er betere tijden kwamen. Tot dan toe waren
de Franken bij hun opmars half als bondgenoten der Romeinen
opgetreden; lieten zij de Romeinen ook hier en daar hun wilde kracht
voelen, zij hadden toch de Romeinse bevolking voort laten leven in de
steden, waaromheen zij zelf het platteland bezetten. Nu echter wekte
het vrijgekomen, ongecultiveerde land in hen de zucht, niet onder te
doen voor de andere indringers. Saksen, die naar de zee waren
getrokken, hadden zich reeds sedert het midden der vierde eeuw in
de kuststreken gevestigd. Nu verspreidden zich de Franken over heel
het gebied aan de Midden-Rijn: zij bezetten Keulen, veroverden
Trier, Doornik, Kamerijk en nestelden zich in heel het gebied tussen
de Leye (of Lys), de Canche en de zee. In de omtrek van Doornik
en Kamerijk vonden zij nog een overschot van de Romeinse bevolking,
waarmee zij zich vermengden, en waardoor zij, omdat zij geringer in
aantal waren, geromaniseerd werden.
De wijze van vestiging beslist over het romaniseringsproces.
Waar de Franken zich aaneengesloten vestigden, behielden zij hun
Germaans karakter; waar zij zich verspreid vestigden, verloren zij
het. Daarvan getuigen nog de Germaanse plaatsnamen in die streek.
Nabij de Somme komen geen Germaanse plaatsnamen meer voor.
Dat Germaanse en Romaanse plaatsnamen door elkaar voorkomen
wijst er op, dat er naast de Frankische nederzettingen Romeinen
bleven wonen. Wel wordt vervolgens geheel Gallië nog veroverd,
maar daar dringt niet het volk in zijn geheel binnen. Slechts afzonderlij ke krijgslieden vestigden zich daar, met hun aanhang. En zij
vestigden zich zelden in de steden. Want die werden door de meeste
Germanen geschuwd. In de nauwe straten en stegen voelden zij zich
onbehaaglijk op het platteland wilden zij, als vroeger, in nauwe
betrekking tot de natuur leven, op grote bezittingen, die als fiscale
goederen waren vrijgekomen en nu door de Frankische koning onder
zijn groten werden verdeeld, of op stukken grond, die door enigerlei
oorzaak geen eigenaar meer hadden. Het aantal der Franken, die zich
aldus afzonderlijk in het Romeinse Gallië vestigden, zal nooit nauwkeurig vastgesteld kunnen worden, maar alles duidt er op, dat het er
niet veel waren. In het noorden waren het er natuurlijk meer dan in
het zuiden.
Als de duisternis, die over de eerste Frankische koningen hangt,
begint op te trekken, ontwaren wij een Frankische heerser uit het
geslacht der Merovingers, Childerik geheten, een bondgenoot der
Romeinen, die toen in noordelijk Gallië Aegidius, de opvolger van
Aëtius, tot bevelhebber hadden. Na Aegidius' dood vervulde Childerik enige tijd de taak, de Romeinen in Gallië tegen de Westgoten
te beschermen. Hij slaagde er in, bij zijn veelvuldige relaties met de
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Romeinen, zich onder hen populair te maken. Hoewel hij heiden was,
nam hij tegenover het Christendom geen vijandige houding aan, en dit
werd niet vergeten. Anders had men in de legende van de H. Genoveva niet kunnen verhalen, dat die heilige maagd, de beschermster
der Romeinse bevolking van Parijs, meermalen van de heidense koning
wist te verkrijgen, dat ter dood veroordeelden begenadigd werden.
Zo effende Childerik het pad voor zijn zoon Clovis, de Constantij n der Franken. Diens heerschappij over de Franken begon in
482. Bij zijn troonsbestijging werd hij hartelijk begroet door de
metropoliet van het tweede België, bisschop Remigius van Rheims,
die hem aanspoorde, rechtvaardig te regeren en de Kerk te achten.
Hieruit zien wij, hoe uitstekend Remigius zich wist te voegen naar de
omstandigheden. Hij begreep wel, dat de Franken over korter of
langer tijd ook in zijn land meester zouden worden en met scherpzinnig doorzicht hield hij daar rekening mee. Het hoeft weinig verwondering te wekken, dat Remigius de Romeinse veldheer Syagrius,
de zoon van Aegidius, niet hoger aansloeg dan Clovis. Syagrius commandeerde op eigen gezag en had geen betere brieven dan de zoon
van Childerik, die eens de Romeinen en de Christenen even goed had
beschermd als Aegidius. Syagrius was geen Romeins waardigheidsbekleder, want sinds 476 was er geen keizer meer, die waardigheden
in het West-Romeinse rijk verlenen kon. Hij had zijn positie uitsluitend te danken aan zijn feitelijke macht in die Romeinse steden,
die vrijwillig zijn bescherming of zijn heerschappij hadden gezocht.
Clovis maakte aanspraak op dezelfde positie als Syagrius. Gedeeltelijk
bezat hij die al; hij wilde haar alléén bezitten. Hierover besliste de slag
bij Soissons, de hoofdzetel van Syagrius' macht. De jonge koning der
Franken overwon. Na die overwinning kostte het hem geen moeite,
de heerschappij te verwerven over het hele land tot aan de Loire.
De bisschoppen maakten hem de verovering makkelijk: Remigius'
voorbeeld volgend traden zij hem welwillend tegemoet, alleen reeds
om bloedvergieten te voorkomen. Ondanks alle kommer, die voortkwam uit de intocht van wilde heidense legerscharen, mochten de
Romeinen zich nog gelukkig achten, als zij nagingen, hoe het elders
was toegegaan in Romeinse streken, waar Germanen waren binnen
Gewoonlijk bleven de oude bewoners in het onverminderd-gedron.
bezit van hun land. Er werd hier geen grond verdeeld, als in de rijken
der Westgoten, Bourgondiërs en Wandalen. De inwoners werden
niet als onderworpen vijanden beschouwd. De Romeinen werden tot
onderdanen van de Frankische koning gemaakt, maar met dezelfde
rechten als de Franken. Slechts één scheidsmuur moest nog gesloopt
worden: de godsdienstige. Toen dit geschied was, kwamen er weldra
huwelijken tussen de beide rassen tot stand, zodat de samensmelting
na twee generaties een feit was geworden en de sporen van verschillende afkomst weldra verdwenen.
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De Romeinse volkstaal, die reeds het Keltisch der Galliërs had
uitgewist, natuurlijk niet zonder veel Keltische woorden in zich op
te nemen, werd ook de taal der Franken, die als heersers tussen de
Romeinen woonden. Alleen drongen er hier Germaanse elementen
in de Romeinse volkstaal, nog meer zelfs dan Keltische, want de
Franken waren de heersende klasse. Die Germaanse elementen
vertonen zich dan ook op het gebied van oorlog en rechtspraak, door
de Franken naar eigen trant beheerst, van jacht en scheepvaart, van
kleding en toilet (snit en kleur van het haar) ; ook tal van werkwoorden
en bijvoeglijke naamwoorden, die geestelijke eigenschappen betekenen, werden aan het Germaans ontleend.
Uit de ontwikkeling der taal blijkt, dat de Romeinse cultuur, zo
ver uitstekend boven de Keltische en Germaanse cultuur, over de
geestbeschaving der Fransen heeft beslist en hen tot een ,Romaanse
natie heeft gemaakt. De staatsinrichting, de wetgeving in het Frankische rijk waren in wezen Germaans, terwijl de ontwikkeling, het
kerkelijk leven en ook het uitwendig volksleven een overwegend
Romaans karakter behielden. De innerlijke volksaard echter werd,
gelijk in Spanje en Italië, ook hier door de onderste laag bepaald. Hier
was de onderste laag de Keltische, waarvan Gallië voorheen het
cultuurcentrum was. Die Keltische aard herkennen wij nog duidelijk
in de eigenaardige trekken van het Franse volk. De snelle reactie op
indrukken van buiten, de plotselinge besluiten, de voorkeur voor al
wat nieuw is, de oplaaiende geestdrift, de onbezonnen durf, het
gebrek aan geduld en taaiheid, de gave van luchtige spraak en vaardige
beweging en vlug begrip, dat zijn allemaal trekken, die we reeds
duidelijk onderscheiden kunnen in de Kelten, van wie de Fransen

ze geërfd hebben. Zodanige trekken der Kelten worden ons reeds
door de oude schrijvers Caesar, Dio Cassius, Diodorus en Ammianus
Marcellinus afgeschilderd. Julianus, de latere keizer, heeft als stadhouder van Gallië in een brief aan de Atheners een tafereel van het
Parijse leven afgetekend, waarin wij in 't klein het huidige Parijse
leven weerspiegeld zien. De biograaf van de H. Martinus, Sulpicius
Severus, liet ons reeds een voorbeeld zien van lichte levendige
zegswijze en vooral van handige weergave van eigen ervaring.
Hoe nu werd de godsdienstige scheidsmuur gesloopt, die het
enige beletsel vormde voor de snelle assimilatie tot een nieuwe natie?
Gelijk bij de andere Germaanse stammen besliste ook hier de houding
van de heerser. Clovis huwde met een katholieke prinses uit het
Bourgondische koningshuis, Clotilde. Zij was de dochter van een der
beide Bourgondische koningen, Chilperik, die te Lyon resideerde, en
van de vrome Caretene, die aldaar de kerk van St. Michael stichtte.
Zij was na de dood van haar vader aan het hof van haar oom te
Genève opgevoed. Haar oudere zuster Saedeleuba stichtte de kerk
van St. Victor te Genève en werd toen de kloosterlinge zuster Chrona.
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Clovis besefte zeer goed, welke geest er uit zulk een familie in zijn
huis kwam. Van het begin af wijdde zich de katholieke Frankische
koningin aan de bekering van haar echtgenoot. Niet zonder moeite
bereikte zij haar doel. Haar pogingen vonden ijverige steun bij
bisschop Remigius. De beslissing viel eerst door een gebeurtenis, die
veel gelijkenis vertoonde met de bekering van Constantijn. Door
Gallië dieper binnen te dringen waren de Franken de buren geworden
der Alemannen, die zich reeds in de vierde eeuw hadden meester
gemaakt van het decumatenland, d.i. de hoek tussen Boven -Rijn en
Opper -Donau, waar de Romeinen een kolonie hadden gesticht. Van
daar uit hadden de Alemannen de Elzas bezet en drongen zij verder
op over de Vogezen en de Eifel en langs de Moezel. Het werd de
vraag, welke der beide Germaanse stammen over Gallië zou heersen.
Die vraag werd in 497 in het Rijndal beslecht. Het scheelde niet veel,
of de Alemannen behaalden de overwinning. In het benauwendste
ogenblik riep Clovis de God aan, die zijn trouwe echtgenote aanbad,
met de woorden: „Jezus Christus, gij, van wie Clotilde zegt, dat gij
de Zoon van de levende God zijt, sta mij bij. Als gij mij de overwinning over mijn vijanden schenkt, zal ik aan u geloven en mij laten
dopen." De krijgskans keerde in Clovis' voordeel. De koning der
Alemannen sneuvelde. Clovis echter vervulde zijn gelofte, tijdens de
veldslag afgelegd hij liet zich op Kerstdag 498 of 499 te Rheims
door Remigius dopen. 1 ) Clovis' bekering is wel voor een groot deel,
maar niet geheel aan zijn gemalin te danken. Clovis stond al vroeger
welwillend tegenover het katholieke Christendom, gelijk vroeger zijn
vader Childerik. Hiervoor getuigt, dat bisschop Remigius hem zo
vriendelijk kon verwelkomen, en dat hij met een katholieke prinses
huwde, hoewel zijn zuster Lantechildis Ariaans was en een andere
zuster, Audefleda, met de Ariaanse Oostgotische koning Theoderik
in de echt trad. Waarschijnlijk beloofde hij zijn bruid ook, de kinderen
katholiek te laten dopen. In ieder geval was het een grote concessie
van hem, dat hij niet alleen zijn eerste zoon katholiek liet dopen, maar
ook zijn tweede, hoewel de eerste kort na het doopsel gestorven was,
hetgeen licht aanleiding had kunnen geven tot bijgelovige vrees.
Misschien heeft Clovis de grote betekenis van de katholieke godsdienst
op politiek gebied beseft. Die bleek hem uit de aanzienlijke positie der
katholieke bisschoppen, in wie hij van het begin af vrijwillige bondgenoten had gevonden; met die positie moest hij rekening houden
bij de strijd met de Ariaanse Westgoten om het bezit van zuidelijk
Gallië, die hem te wachten stond. De Westgoten stonden scherp
tegenover de katholieken. De Romeinse bevolking was daar geheel
katholiek. Desondanks mogen wij het niet uitsluitend aan politieke
1)
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overwegingen toeschrijven, dat Clovis het katholieke geloof aannam.
In zover zulks een man van zijn ontwikkeling mogelijk was, overtuigde
hij zich van de waarheid van de Christelijke godsdienst en de katholieke belijdenis, die hem door zijn vrome gemalin onvermoeid onder
de ogen werd gebracht.
Ontzaglijk groot waren de gevolgen van Clovis' doop. Ten eerste
werd daardoor de overgang van de Frankische stam tot het katholieke
geloof beslist. Met de grootst mogelijke plechtigheid liet de koning
zich dopen door de voornaamste bisschop van zijn land. Al aanstonds
ontvingen mét hem een drieduizend Franken de doop, zijn militair
huis (antrustiones), zijn gevolg en zijn zusters. Het belang van zijn
daad werd reeds door zijn tijdgenoten beseft. Clovis werd door de
katholieke bisschoppen met veelzeggende nadruk begroet en gefeliciteerd, in 't bijzonder door Avitus, de bisschop der Bourgondische
residentie Vienne, wiens scherpe blik voorzag, dat hierop de bekering
moest volgen der andere Germanen, die nog heidenen waren. Vol
hoop kon het Christendom zijn blik wenden naar de donkere bossen
rechts van de Rijn; het hoefde nauwelijks meer te vrezen voor een
taaie, bloedige strijd met het heidendom, dat daar nog sluimerde.
Misschien richtte Clovis zelf zijn blikken minder daarheen dan naar
het zuiden, waar nu voor de Franken de weg der veroveringen
heenliep. Hij wist nu, dat hij in iedere Roomse bisschop van Gallië
een vriend zou vinden, dat de Kelto- Romaanse bevolking, als zij
kiezen moest tussen de half Ariaanse Bourgondiërs en de geheel
Ariaanse Westgoten aan de ene kant, en de katholieke Franken aan
de andere kant, stellig de voorkeur zou geven aan de nieuwe zonen
der katholieke Kerk in het noorden.
Toen de Gotische koning Alarik II zich wilde verzoenen met de
Rooms- katholieken, door de codificatie van het Romeinse recht en
door een rijkssynode te Agde, onder voorzitterschap van de aartsbisschop van Arles, toe te staan, was het al te laat. Clovis had reeds
allen op zijn hand, toen hij in een proclamatie openlijk verklaarde:
„Ik kan niet langer dulden, dat die Arianen een deel van Gallië
bezitten; laten wij met Gods hulp optrekken, en als de vijanden
overwonnen zijn, zullen wij dat land onder onze heerschappij
brengen." 1 ) Hij wist zelfs de steun te verkrijgen der Bourgondiërs,
en Avitus versterkte die steun, door het Bourgondische hulpleger der
Franken toe te roepen: „Drukt in uw speren uw geloof in, verwerft
door uw smeking de hulp des hemels, bewapent uw spiesen met
gebeden." 2 ) Door de slag bij Vouillé werd de Westgoten in 507 het
zuidelijke Gallië ontrukt. Toen schikte Clovis zich naar de nog steeds
niet geheel uitgestorven politieke opvattingen van zijn Romeinse
1) Gregorius 1.11 c. 37.
2) A v i t u s ep. 35. M. G. Auct. a. VI, 74.
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onderdanen, door zich tot het patriciaat te laten verheffen door de
drager van het Romeinse imperium, de Oost - Romeinse keizer
Anastasius, en aldus zijn heerschappij te laten bekrachtigen door de
hoogste autoriteit, die er bestond. 1 ) Nu was het Frankische rijk, door
de eenheid van het katholieke geloof, die allen omvatte, en door de
samensmelting tussen de Romeinen en de Germanen, de sterkste
rijkseenheid in het gebied van het oude West- Romeinse rijk. Het
toonde zijn kracht in de snelle ' uitbreiding van zijn macht, zijn heer
vooral naar het oosten uitbreidend, waar nog veel ongebruikte-schapij
kracht sluimerde. In het jaar 531 werd het Thuringse rijk ten val
gebracht, in 532 het Bourgondische rijk veroverd. Ook Beieren werd,
in 555, aan het Frankische rijk onderworpen.
Klaarblijkelijk hadden de Franken de grote machtsuitbreiding,
die zij bevechten konden, voornamelijk aan hun bekering tot het
katholieke geloof te danken. Dit erkenden zij zelf met naïeve trots.
In het katholieke geloof prezen zij de bron van hun macht want
vooral uit dat oogpunt waardeerden zij het. Zij dankten God, wijl Hij
hun zoveel roem had geschonken. Vol trots voelden zij zich de
uitverkoren beschermelingen van Christus, en zij meenden die
bescherming ook speciaal verdiend te hebben: hun had de Heer der
heersers de heerschappij verleend in de plaats der Romeinen, omdat
zij hun handen niet hadden bezoedeld met het bloed der Christelijke
martelaren, en integendeel de lichamen der martelaren, die onder de

slagen der Romeinen hadden gebloed, in goud hadden gevat en met
kostbare edelgesteenten versierd. Zo worden de Franken wegens hun
godsdienstige belijdenis geprezen door de Lex Salica, die afkomstig
is uit de zesde eeuw, de tijd der aanvaarding van het Christendom.
Christus is hun legervorst. „Leve Christus" zo luidt het daar
„die de Franken liefheeft. Moge hij hun rijk behoeden, hun leiders
met het licht zijner genade vervullen, het leger beschermen, het
geloof staande houden, vrede, vreugde en gelukkige tijden verlenen,
hij, de Heer der heersers, Jezus Christus." Het is een geheel nieuwe
toon, die hier wordt aangeslagen, een heel andere, dan wij in de tijd
der kwijnende Romeinse heerschappij hoorden klinken. Wel staan
wij hier ontzaglijk ver van de diepzinnigheid, waarmee een Augustinus
het Christelijk geloof uiteenzette en op het leven toepaste. Er wordt
een barbaars streven naar macht aan vastgekoppeld. Maar wij mogen
ook het verschil van tijdsomstandigheden niet voorbijzien. In deze
tijden telde alleen uiterlijke macht. En die ging nu samen met het
Christendom. De Christenen waren geen voorwerpen van smaad en
verachting meer zij heersten. Met het behagen in de macht, waarvoor men Christus dank wist, groeide de geloofsblijheid, die de
Middeleeuwen domineert. Hier sprak niet de seniele, beraden, alle
1)

H. G ü n t e r in list. Jahrb. 1934, blz. 468w.
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mogelijkheden wikkende geest van een stervend tijdperk, maar de
geest ener jeugd, die zich bewust was van haar kracht, ja haar kracht
overschatte, en zich niet bezwaard voelde door ontwikkeling en
wetenschap; de jeugd van een nieuwe westerse cultuur, die nog veel
moest leren, eer ook zij wijs werd door de onderscheiding van de
grenzen harer kracht.
Er haperde nog veel aan het Christendom der Franken zelf. Ook
uiterlijk reeds. Nog lang niet alle Franken hadden toen reeds het
Christendom aangenomen. In hun noordelijke woonplaatsen, waar
zij zich in stamverband hadden gevestigd, bleven de Franken nog
meer dan een eeuw lang heidenen. Voorlopig denken wij dus niet
aan dit deel van het Frankische rijk, als wij spreken over de toestand
van de Kerk en de beschaving in het Frankische rijk van de zesde
eeuw. Het bezat de eerste tijd nog niet de minste betekenis. Hoofdzaak was, dat het Christendom in het leidend gedeelte van de stam
stevige wortels had geslagen, zo stevig, dat het onder de Franken nooit
meer kwam tot een reactie van het heidendom gelijk bij andere Germaanse stammen. De Frankische koningen waren Christenen, en dat
waren ook de heersende klassen, zij vooral, die in het Romeinse
Gallië woonden en meewerkten aan de vorming van de nieuwe
Romaanse, Franse natie. Weliswaar was hun bekering nog slechts een
uiterlijke. Het zou nog lang duren, eer een diep - innerlijke Christelijke
geest ook in de harten der Christelijke Franken kon doordringen,
aangezien het toenemend verval van ontwikkeling en beschaving, de
zegepraal der uiterlijke macht en de geweldenarij, die daarmee
samenging, ontzaglijke moeilijkheden vormden voor de ontplooiing
van inwendig gemoeds- en geestesleven.
Onder de katholieken in het Frankische rijk was de vreugde om
de uiterlijke ommekeer, gelijk eens bij de bekering van Constantijn,
algemeen. De Kerk constateerde verheugd, hoeveel bescherming de
Frankische koningen haar verleenden, hoeveel eerbied zij de heiligen
bewezen, met welke ernst zij de ketterij bestreden. De bisschoppen
konden hun werkzaamheid vrij ontplooien en maakten van die
vrijheid gebruik, om de kerkelijke organisatie te verstevigen en uit
te breiden en volgens hun opperherderlij ke plichten het volk te leiden.
De staat verleende de bisschoppen, die toen bijna allen uit de Romeinse
aristocratie waren voortgekomen, gaarne alle hulp bij hun herderlijke
en algemene culturele arbeid. Hier leefden de krachten, zo zag hij in,
die een hogere beschaving konden brengen, die de rechtvaardigheid
handhaafden en de weldadigheid beoefenden, de enige tevens, die
nog ontwikkeling leerden. Hoe sterke steun in die tijden van geweld
de bisschoppen geboden werd, blijkt wel hieruit, dat de bisschop, die
volgens het Romeinse recht leefde, het negenvoud van het weergeld
voor de vrije man werd toegekend, terwijl de ambtenaren des konings
slechts het drievoud toegewezen kregen.

1 88Twee de boek
Een bijzondere kracht ontleende de arbeid der bisschoppen in
het katholieke Frankische rijk aan hun samenwerking in de oude
hiërarchische organisatie. De 125 bisschoppen dit getal kunnen
wij aan het einde der zesde eeuw vaststellen onder de elf metropolieten vormden een macht, die ons de onmacht der Ariaanse kerken
eerst goed leert beseffen. Zij kwam vooral tot uiting op de vele
concilies. Er waren echter niet uitsluitend provinciale synoden ener
kerkprovincie. Daarvan is ons zelfs zeer weinig bekend. Toch moeten
er vele gehouden zijn, want er werd gewezen op de oude bepaling
van het concilie van Nicea, dat de provinciale concilies tweemaal per
jaar bijeen moesten komen. 1 ) Gewoonlijk zullen zij wel ééns per jaar
gehouden zijn, al moest ook op handhaving van dit minimum nog
herhaaldelijk worden aangedrongen. 2 ) Maar zij werden geheel naar
de achtergrond gedrongen door de rijksconcilies, bijna de enige,
waarvan de besluiten voor ons bewaard zijn gebleven. Wij kennen
er in de honderd jaren tussen 511 en 614 over de dertig.
Het eerste voorbeeld van zo'n rijkssynode had aartsbisschop
Caesarius van Arles gegeven met de synode van Agde, die hij in 506
bijeenriep, onder de heerschappij van de Westgotische koning
Alarik II nog. Arles, Caesarius' bisschopsstad, kwam in 536 onder
Frankische heerschappij, en hiermee kwam het voorbeeld van Caesarius, die immers door paus Symmachus tot primaat van Gallië was
verheven, de Frankische bisschoppen nog dichter onder de ogen.
Een voorbeeld gaf hij vooral ook door zijn ijverige beoefening van
het predikambt. Tijdens zijn veertigjarige bisschoppelijke arbeid
predikte hij minstens eens per dag. Nu eerst worden vele preken als
Caesarius' werk erkend, die vroeger aan de H. Augustinus werden
toegeschreven. Ook wat de visitatie der kerken, de oprichting van
parochies ten plattelande, en de opleiding tot priester in seminaries
onder leiding van de bisschop betreft, is hij een wegwijzer geweest.
Hij ook heeft de stoot gegeven tot de oprichting der eerste parochiale
scholen: hij liet de tweede synode van Vaison in 529 het besluit
nemen, dat priesters, ook op het platteland, jongelieden als lectores
in hun huis zouden opnemen, gelijk het in Italië gebruikelijk was, om
hen te onderwijzen en hen, zo zij het wensten, tot het priesterschap
voor te bereiden. 3 ) Wij hebben reeds vermeld, dat hij een kloosterregel opstelde voor zijn zuster Caesaria en haar nonnen, gelijk hij
reeds lang te voren als abt voor zijn mannenklooster had gedaan.
Van hem zijn waarschijnlijk ook de Statuta ecclesiae antiqua, de
oudste kerkrechtelijke verzameling van het westen, afkomstig. 4 ) Een
1 )11e Synode v. Tours, a. 567, c. 1.
2 ) Aurel. II 533, c. 1; Arvern. 535, c.

1; Aurel. III 538, c. 1; IV 541, c. 37;
V 549, c. 23; Elus. 551, c. 7. 3) Conc. Vasense, a. 529, c. 1.
4 ) Mi g n e, P. L. 56, 879, cf. H e f e 1 e, Edition fran4aise de 1'Hist. d. conciles
II, 102 ss., 1374.
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stralender voorbeeld dan deze aartsbisschop van Arles was er voor
de Frankische bisschoppen niet te vinden. Al kon niemand hunner
hem evenaren, velen trachtten hem na te streven.
De eerste Frankische rijkssynode werd nog onder Clovis
gehouden, in diens laatste regeringsjaar 511. Zij schreef aan de koning
der Franken: „Wijl gij uit zorg voor het katholieke geloof bevolen
hebt, dat de bisschoppen bijeen zouden komen om over dringende
aangelegenheden te beraadslagen, hebben wij overeenkomstig uw
wens en al naar de onderwerpen, die gij ons hebt voorgelegd, ten
antwoord gegeven, wat wij beslist hebben." 1 ) Ook later werden die
Frankische rijkssynoden in de regel door de koning bijeengeroepen
en wordt in bijna alle protocollen vermeld, dat het concilie vergaderde
op bevel des konings. Bijwijlen verschenen er op die concilies, waaraan alle bisschoppen des rijks rechtens deel konden nemen, ook
leken, maar niet als stemgerechtigde deelnemers; onder de handtekeningen vinden we nooit de naam van een leek. Ook neemt de
koning in de zesde eeuw nooit aan de beraadslagingen van een
concilie deel. Dit verandert eerst in de zevende eeuw. De bisschoppen
hadden wel op de rijksdagen naast de wereldlijke groten hun plaats,
als vertegenwoordigers der geestelijke aristocratie, maar op de
concilies hadden de wereldlijke groten geen plaats naast de bisschoppen. De leiding was altijd in handen van een metropoliet, die men,
naar het schijnt, voor ieder afzonderlijk geval koos uit de opgekomen
metropolieten. Onderwerpen van beraadslaging waren in de eerste
plaats algemene kerkelijke aangelegenheden, reeds geregeld door de
traditionele kerkelijke voorschriften, die echter weer eens aangeschroefd moesten worden of waaruit, al naar de behoeften des tijds,

nieuwe voorschriften werden afgeleid. Zo werden ingeslopen misstanden gewraakt en tot uitwissing dier misstanden maatregelen
getroffen. Omvangrijke zorg werd betoond voor het godsdienstig en
zedelijk leven des volks. Meer dan eens ook wordt als speciale
aanleiding tot het concilie het verlangen genoemd, de openbare vrede
te dienen. Bovendien kwamen de bisschoppen menigmaal bijeen, om
onenigheden bij te leggen en ernstige disciplinaire kwesties af te
handelen, wanneer de gewone . instanties der metropolieten en bisschoppen daarin niet voldoende konden voorzien. Zo besliste het
concilie, wanneer een bisschop veroordeeld, afgezet moest worden.
Bovendien zal de koning de bisschoppen belangrijke wereldlijke
staatszaken ter bespreking hebben voorgelegd. De bisschoppen stonden op het standpunt, dat hun besluiten zonder nadere bevestiging
van kracht moesten zijn, al was het hun aangenaam, dat de koning
voor de uitvoering opkwam, en al formuleerden de koningen soms
staatswetten naar de besluiten der concilies. Maar de koningen
1)

Conc. Aurel. I, Conc. Merov. p. 2.
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hebben niet, zoals de Christelijke Romeinse keizers deden, de
uitvoering der besluiten afhankelijk gesteld van hun bekrachtiging,
en er geregeld met wettelijke middelen de hand aan gehouden. Hierin
onderscheidde de Frankische kerk zich ook van de Westgotische kerk:
daar moesten zelfs die besluiten der concilies, die van zuiver kerkelijke
aard waren, door de koning worden goedgekeurd, waarna de koning
dan steeds wereldlijke straffen stelde op overtreding dier besluiten.
Onder de punten van bespreking treffen wij herhaaldelijk aan
besluiten over ambtsvervulling en zedelijk leven van bisschoppen en
priesters, toestanden in kloosters, afbakening van geestelijke bevoegdheid, misstanden in kerken, over het kerkelijk asylrecht, de toestand
der slaven, de armenzorg, de verhouding tot ketters, Joden en
geëxcommuniceerden. Bij de voorschriften betreffende het godsdienstig leven der leken wordt voornamelijk aandacht gewijd aan de
opvolging der oude kerkelijke voorschriften over het huwelijk, de
openbare boete en het kerkbezoek.
Welke waarde nu hadden die zo gezaghebbende besluiten van
vergaderingen der hoogste geestelijke herders, der meest ontwikkelde
mannen van het land, voor de beschaving? Wij kunnen die, lettend
op de tijdsomstandigheden, moeilijk hoog genoeg aanslaan. Er waren
toen geen andere zedelijke machten, die in staat waren zich te laten
gelden, dan de bisschoppen. Zij waren de voornaamste, de enige
culturele machten van die tijd. Wij moeten hier ook in aanmerking
nemen, dat na de val van het West- Romeinse rijk, zijn splitsing in
verschillende nieuwe naties, die zich nog maar pas aan 't vormen
waren, de hele westerse beschaving nog op losse schroeven stond. Het
was nog lang niet zeker, of er in het westen inderdaad een nieuw
cultuurcentrum gevormd zou kunnen worden. Eén ding echter was
zeker: de sterkste beschavende macht, die er te vinden was, huisde
in de katholieke Kerk, die bestuurd werd door de beste elementen der
Romeinse bevolking, de enige, die nog ontwikkeling bezat. Van de
Franken alleen had onmogelijk een nieuwe beschaving kunnen uitgaan. Dus was het van zeer groot belang, dat de vertegenwoordigers
der Christelijke cultuur vaak bijeenkwamen en elkander aanvuurden
tot opvolging der oude religieuze en morele voorschriften, die het
Romeinse rijk hadden overleefd en daardoor een schitterend bewijs
van hun levenskracht hadden gegeven. De concilies werkten in die tijd
als parlementen, wie de bevordering van hogere beschaving ernstig
ter harte ging.
Van de andere kant echter kunnen wij aan de concilies van die
tijd reeds de gebreken waarnemen, waaraan de Frankische kerk leed,
en die in de zevende eeuw nog scherper uitkwamen. De concilies
waren rijksconcilies, en de kerk in het Frankische rijk had het karakter
van een staatskerk, die steeds meer onder koninklijke invloed geraakte.
Wel moest over de bezetting der bisschopszetels beslist worden door
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canonieke keuze, waaraan de koning achteraf zijn goedkeuring hechtte,
maar de rol, die de koning bij de consecratie speelde, wekte mettertijd
de mening, dat de koning de personen benoemde of de waardigheid
overdroeg. De koning, die zich de beschermer der Kerk voelde, wierp
zich op tot haar meester, wiens macht des te noodlottiger werd,
naarmate zij met groter willekeur werd uitgeoefend. Zij, die door
geweld heersten, schrikten ook tegenover de herders der Kerk voor
gewelddadigheden niet terug. Zij wilden de bisschoppen, evenals de
verdere clerus, aan de wereldlijke jurisdictie onderwerpen, aan het
koninklijk en grafelijk gerecht, zowel in strafzaken als in civiel geding.
Wel kwamen de bisschoppen hiertegen in verzet, maar zij bereikten
hoogstens, dat de rijkssynode vooraf haar oordeel kon uitspreken.
Maar ook aan deze regel stoorden de koningen zich niet altijd. Ook
bisschoppen werden als leken geboeid en gepijnigd. Al bleef de Kerk
met kracht de eis handhaven, dat clerici niet door leken voor het
wereldlijk gerecht zouden worden gedaagd, men moest er zich ten
slotte mee vergenoegen, dat bij geringere vergrijpen en in civiele
zaken althans het scheidsrechterlijk oordeel van de bisschop vernomen werd. In de concilies der zevende eeuw groeit steeds het aantal
klachten over gezagsmisbruik, waarvan herders en dienaars der Kerk
het slachtoffer werden, van gezagsmisbruik zelfs, waaraan bisschoppen
en geestelijken zichzelf schuldig maakten, wel een bewijs, dat de
koningen zeer onwaardige elementen binnen de Kerk hadden
gebracht. Door de edelmoedige schenkingen en legaten, welke de
kerken van koningen en edelen hadden ontvangen, waren zij rijk
geworden aan grondbezit met slaven en horigen, en dat bezit genoot
het privilege der immuniteit, waarmee onafhankelijkheid van grafelijk
gerecht en vrijdom van belasting samengingen. Door de nieuwe verhoudingen van afhankelijkheid, welke de Kerk door de vrijlating van
slaven had geschapen, door het verstrekken van leengoed tegen pacht,
door de invoering (naar oudtestamentisch voorbeeld) der tienden
van alle naturalia, waren de bisschoppelijke zetels een bron van
macht en rijkdom en invloed geworden, die de naijver der koningen
begon op te wekken. Koning Chilperik klaagde: „Onze staatsschat is
arm geworden, onze rijkdom is aan de Kerk overgegaan." 1 ) De
koningen streefden er naar, die machtsbronnen in handen te krijgen,
in zoverre althans, dat zij ze trachtten te vergeven aan hun gunstelingen en de steunpilaren van hun macht. Werd aldus de Frankische
kerk als staatskerk afhankelijk van de koning, tegelijk werd het
verband met het kerkelijk middelpunt te Rome zwakker. Het gezag
van het pausdom wordt niet geloochend, maar nergens vinden we een
spoor van samenwerking tussen de paus en de rijksconcilies. Het
primaatschap van de aartsbisschop van Arles als pauselijk vicaris
1)

G r e g o r i u s, Hist. Franc. VI, 46.
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verloor aan betekenis. Niet alleen rees er dit gevaar, dat de Frankische
kerk zou worden meegesleurd in het verval van de Frankische
staat, maar ook dit andere, nog grotere: dat het kerkelijk verband
met het overige westen verloren ging en de grondslag verviel, waarop
de westerse beschaving moest worden .opgebouwd.
Het tafereel, dat de Kerk in het Frankische rijk ons biedt, is
dus rijk aan tegenstellingen, die met verloop van tijd niet gematigd,
maar verscherpt werden. In de zesde eeuw hebben de lichte kleuren
de overhand nog. Het valt niet te ontkennen, dat de bisschoppen
van die tijd hun grote taak goed begrepen en vervulden. De meesten
hunner werkten met ijver, bijna uitsluitend naar de practische kant,
gelijk ook hun eerste plicht was. Overal hadden zij het druk met
prediken, godsdienstoefeningen, vormen, het stichten van parochies,
het bouwen van kerken en met de zorg voor tijdelijke welvaart.
Een der voortreffelijkste bisschoppen van de generatie, volgend
op Clovis, is Nicetius van Trier. Hij was monnik, voor hij aan het
hoofd kwam van dit diocees, dat vroeger het centrum was geweest
der Christelijke Romeinse cultuur in de noordoostelijke Keltische
streken, maar in de vijfde eeuw veel had moeten verduren. De stad
was grotendeels in een puinhoop veranderd. Nicetius liet de verwoeste
kathedraal door Italiaanse arbeiders weer opbouwen. Het grootste
gedeelte der Romeinse bevolking was verdrongen door de Frankische;
de bisschop had dus te doen met een nieuwe, gedeeltelijk nog heidense
bevolking, die dringend behoefte had aan godsdienstonderricht. Door
dagelijks te prediken gaf Nicetius zijn clerus een krachtig voorbeeld.
Aan zijn opvolger, de bekwame bisschop Magnericus, kunnen wij
waarnemen, hoe zulk een apostolisch voorbeeld nawerkte. Een bisschop van die tijd moest grote moed bezitten, om op te treden tegen
de buitensporigheden en uitspattingen van de groten des rijks, tot
de koning toe. Ook hierin gaf Nicetius het voorbeeld. Reeds zijn
eerste optreden in zijn bisdom bewijst, hoe hoog hij zijn taak opvatte.
Tal van voorname Franken begeleidden hem op weg naar zijn
bisschopsstad. Toen hij des avonds in de nabijheid van Trier kwam,
werd halt gehouden: men wilde eerst de volgende morgen plechtig
de stad binnentrekken. Er werden tenten opgeslagen om in te kamperen. De paarden moesten gevoederd worden. Het was lente.
Rondom lagen groene zaaivelden. Onverschillig lieten de aanzienlijke
Franken hun paarden die velden indrijven, gelijk zij dit op hun
veldtochten plachten te doen. Nicetius echter kwam daar tegen op,
want de velden, zo had hij gehoord, waren het eigendom van arme
Trierse burgers. Hij dreigde met excommunicatie, wie zijn paarden
niet aanstonds uit de velden terughaalde. En hij placht het bij dreigementen niet te laten, gelijk ons uit andere voorvallen blijkt. Terwijl
hij eens de Mis celebreerde, kwam zijn vorst, Clovis' kleinzoon, de
Austrasische koning Theodebert I, met een schitterend gevolg de
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kerk binnen. De bisschop onderbrak de Mis en beval met luider stem,
dat alle geëxcommuniceerden de kerk zouden verlaten. Dit sloeg op
tal van leden van 's konings gevolg, die zich het bisschoppelijk banvonnis op de hals gehaald hadden. Zelfs de koningen Theodebert en
Clotarius sloeg Nicetius met de ban, wegens hun uitspattingen, en hij
getroostte zich de ballingschap, die laatstgenoemde hem daarvoor
oplegde. Een jaar later reeds, na Clotarius' dood, kon hij naar zijn
diocees terugkeren, waar hij in 566 stierf. Hij was een herder naar
Ambrosius' voorbeeld; hij liet duidelijk uitkomen, dat er nu in het
westen boven de orde, die door wereldlijke macht werd gehandhaafd,
een hogere morele orde moest heersen; hetgeen echter slechts bereikt
kon worden door de moed van zulke kerkvorsten als hij. Zijn leuze
was: „Met vreugde sterf ik voor het recht", en bij voorkeur begaf hij
zich tot de machtigen der aarde, om ontzag te eisen voor zijn overtuiging. Zijn hulp werd ingeroepen, om de vrijlating van gevangenen
te verkrijgen. Hij schreef naar de dochter van de Frankische koning
Clotarius I, Clodoswinde, die gehuwd was met de Ariaanse koning
der Longobarden Alboïn in Pannonië, om haar te sterken in haar
katholiek geloof en haar de zorg voor het zieleheil van haar echtgenoot
op het hart te binden. Keizer Justinianus wees hij er op, dat heel het
westen zich ergerde aan zijn Nestoriaanse ketterij .
Hem gelijk was zijn tijdgenoot, bisschop Germanus van Parijs,
555-576. Hij trad op tegen een Brunhilde, om een broederkrijg
tussen de koningen Sigibert en Chilperik te voorkomen, en oefende
door zijn preken een duurzame invloed uit. Waarschijnlijk gaf hij
de wenken over de prediking, waarin de priesters worden aangespoord
de schriftuurteksten behoorlijk te verklaren en in hun welsprekendheid zodanig maat te houden, „dat geen boerse kunst de ontwikkelden
aanstoot geve en geen overladen geredeneer voor de boeren onbegrij pelij k worde". 1 ) Hij wijdde grote zorg aan de liturgie. Men was
met de oude hymnen niet tevreden en wenste nieuwe. Aan deze
behoefte (waaruit blijkt, hoe opgewekt het liturgische leven was)
schijnt voldaan te zijn, en de tweede synode van Tours (567) stond
toe, overal naast de Ambrosiaanse hymnen nieuwe te zingen. Zo zijn
uit de zesde eeuw twee hymnen tot ons gekomen, die de Kerk nog
heden zingt; al zijn zij het werk van een dichter, die zijn taal niet in
Gallië had leren beheersen daar bestond er geen gelegenheid meer
voor maar in Italië: van Venantius Fortunatus.
Venantius Fortunatus neemt op literair en kerkelijk gebied een
heel afzonderlijke en opmerkelijke plaats in. Hij was bij Treviso in
Opper-Italië geboren, deed te Ravenna een brede ontwikkeling op
en verliet Italië in 565, kort voor de komst der Longobarden, om
een gelofte te vervullen. Hij had aan een oogziekte geleden, en de
1)

Migne, P. L. 72 p. 92.
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voorspraak van de H. Martinus afgebeden: als hij genas, zou hij de
heilige zijn dank komen betuigen op diens graf te Tours. Op zijn reis
hield hij zich lange tijd op bij koning Sigibert van Austrasië, en ging
hij om met de voornaamste wereldlijke en geestelijke persoonlijkheden,
en allen bewonderden zijn gelegenheidsverzen, tafel -, dank-, feesten lofliederen. Niemand in het Frankische rijk kon zijn dichtkunst
evenaren. Van Tours begaf hij zich naar Poitiers. Daar boeide hem de
geestelijke omgang met de H. Radegonde en haar klooster, en in 600
werd hij er tot bisschop verheven. Hij wijdde de Thuringse koningsdochter een biografie, die tot de mooiste heiligenlevens van zijn tijd
behoort. Grote en kleine gebeurtenissen in het klooster en de verhalen
van Radegonde gaven hem stof voor tal van nieuwe, fraaie gedichten.
Als de schoonste noemen wij een gedicht op de ondergang van
Thuringen, waarin hij met veel gevoel jeugdherinneringen van
Radegonde verwerkte, en de twee Lijdenshymnen „Vexilla regis
prodeunt" en „Pange lingua gloriosi proelium certaminis". Ook deze
laatste ontstonden in verband met een belangrijke gebeurtenis in
Radegonde's leven. Zij had in 569 iemand naar Constantinopel
gezonden, met een aanbevelend schrijven van koning Sigibert aan
keizer Justinus II en zijn gemalin, om een reliquie van het ware kruis
te vragen voor het klooster, dat Radegonde te Poitiers had gesticht.
De afgezant kreeg de reliquie. Het kostbaar bezit werd naar Poitiers
overgebracht, niet zonder dat tal van moeilijkheden overwonnen
moesten worden. Venantius nam de reliquie in ontvangst in opdracht
van Radegonde, die er met vurig verlangen naar uitzag, en bij die
gelegenheid klonken voor het eerst deze beide hymnen als triomfliederen des kruises. „Vexilla regis" is gedicht naar Ambrosiaans

model. In „Pange lingua gloriosi proelium certaminis et super crucis
tropaeo dic triumphum nobilem" horen wij de rhythmische tred der
Romeinse soldaten, die gaarne in die zware trochaeïsche zevenvoeters
hun mars- en triomfliederen dichtten. De diep gevoelde lofprijzing
van de boom, waarvan het kruishout afkomstig was: „Beata, cuius
brachiis pretium pependit saeculi, Statera facta est corporis tulitque
praedam tartan" doet niet alleen de dichter alle eer, maar openbaart
tevens een grote innigheid van gemoed, met Christelijk geloof doordrongen. Waarschijnlijk is ook de Maria -hymne „Quern terra, pontus,
aethera" van Venantius' hand. Uit zijn moederland bracht de
Latijnse dichter, als laatste grote Romeinse poëet, de oude woord- en
verskunst mee, maar blijkbaar verwierf hij in het rijk der Franken de
diepe vroomheid, die hem verhief boven de oppervlakkigheid der
gewone gelegenheidsdichters, wier vleierige, beuzelachtige maniertjes
wij nog in tal van zijn vroegere gedichten aantreffen. Zijn grotere
diepte van innerlijkheid wordt ons ook hierdoor geopenbaard, dat
hij alle heidense mythologie, rhetorische woordknutselarij en allegorische voorstellingen versmaadt. Er wordt een innerlijke harmonie
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geboren tussen kunst en gevoel. De dichter is lang niet zo afhankelijk
van oude voorbeelden, als zich andere laat-Latijnse dichters tonen,
en vooral: hij is echter en oprechter. Er spreekt een waarachtig
Christelijk gemoed uit zijn kerkelijke gedichten. In die verzen weerspiegelt zich de onvervalste kerkelijke geest der Middeleeuwen. In
die verzen heeft het Christelijk gevoel zich bevrijd van de boeien der
antieke wereldse conventies.
Die trek van waarachtigheid spreekt nog duidelijker bij de
vriend van Venantius Fortunatus, de geschiedschrijver der Franken,
Gregorius van Tours, die uit een senatorenfamilie te Clermont
sproot, in 573 bij het graf van de H. Martinus bisschop werd en
aldaar in 594 stierf. De wisselende lotgevallen van de staat, waarin
hij menigmaal betrokken was, gaven hem de stof voor een geschiedenis
van het Frankische volk in tien boeken. In dat werk schonk hij ons de
voornaamste en veelgebruikte bron voor de geschiedenis van het
Frankische rijk in de zesde eeuw, door vorm en inhoud een realistisch
beeld van zijn tijd. Hij schreef eenvoudig neer, wat hij gezien en
gehoord had, en vaak verwondert het ons, dat hij zo nauwgezet de vele
ruwheden en gewelddadigheden van zijn tijd noteert, zonder er veel
ophef over te maken, als dingen, waaraan men nu eenmaal gewend is.
Door die geschiedenis der Frankische natie verwierf hij zich een
plaats in de rij der historici, in wier werken wij het ontstaan van de
nieuwe naties duidelijk kunnen waarnemen Cassiodorus, de
geschiedschrijver der Oostgoten, Paulus Diaconus, de geschiedschrij ver der Longobarden, Isidorus, de geschiedschrijver der Westgoten waarbij wij dan nog Beda, de Angelsaks, en de Saks Widukind moeten noemen. Gregorius was nog niet vrijgekomen uit
vroegere stemmingen, toen hij het einde der wereld zag naderen en
zich verontschuldigde wegens zijn vergrijpen tegen de schoolse taal.
Inderdaad levert zijn taal het bewijs, dat het gevoel voor buigingsuitgangen reeds geheel verloren was gegaan; maar die natuurlijke,
eenvoudige volkstaal is ons toch liever dan de belachelijke pogingen
van een Virgilius Maro in het begin der zevende eeuw, te Toulouse
waarschijnlijk, om in ijdele roemzucht en grove onwetendheid de
lingua grammatica weer in ere te brengen. Gregorius van Tours
schonk ons bovendien wonderverhalen en heiligenlevens, die van
groot belang zijn voor de kennis van het godsdienstig leven in zijn
tijd. Op het gebied der theologische wetenschap werd niets gepresteerd en elders op wetenschappelijk terrein al even weinig. Men
ging geheel op in de practijk, die trouwens veel eiste; en er werd ook
veel gegeven.
De eerste zorg der bisschoppen betrof het bouwen van kerken.
Sidonius Apollinaris, bisschop van Clermont, had in de tweede helft
der vijfde eeuw geklaagd, dat men de oude kerken nauwelijks onderhield, en dat er geen nieuwe meer gebouwd werden. Hierin kwam nu,
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sinds de katholieke Franken hun heerschappij over Gallië hadden
verbreid, verbetering. Bijna alle bisschoppen in het Frankische rijk
der zesde eeuw bouwden ijverig kerken. Op kosten werd niet gezien.
De kerken werden voorzien van marmeren pilaren en marmeren
muurbekleding, glazen ramen en veel schilderingen. Bij de ommekeer
op economisch gebied was het van zeer groot belang, voorzieningen
te treffen voor de zielzorg ten plattelande. Ook de Kerk moest
rekening houden met de achteruitgang van het stadsleven, de trek
naar het land. In het Romeinse rijk had de kerkelijke organisatie zich
aan de steden gehouden. Bisdom en stadsgebied vielen samen. Andere
centra van zielzorg dan de steden waren er niet. Daarom werd een
diocees ook parochia genoemd. De bisschop was de gewone zielzorger,
de pastoor van zijn stad en diocees. De clerici, die hem behulpzaam
waren, hadden geen zelfstandige werkkring. Wel bezat het diocees in
de ene stad meerdere kerken en waren er wel hier en daar kapellen
buiten de stad ook, maar het doopsel kon slechts worden toegediend
in de bisschoppelijke residentie, in een doopkerk, die gewoonlijk
naast de kathedraal stond, en slechts van tijd tot tijd zond de bisschop
een priester het platteland op om godsdienstoefening te houden. Dit
bleek vooral in Gallië, maar ook in Spanje ontoereikend: daar raakten
de steden steeds meer in verval en verspreidde zich de bevolking,
naar Germaanse zede, over het land. Er moesten ten plattelande vaste
zielzorgers komen met zelfstandige kerken.
Langzaam, vaak opgehouden door de wangunst der tijden,
ontwikkelde zich de toestand in die richting. Nadat reeds in de vierde
eeuw de eerste plattelandskerken waren gesticht, in de omstreken van
Arles, Marseille en Vienne, horen wij aan het einde der vierde eeuw
de H. Martinus van Tours prijzen wegens zijn ijver op dit gebied.
Het werk maakte vooral goede voortgang in de zesde eeuw, nadat
de Franken het land in bezit hadden genomen. Het werd toen van
verschillende kanten ter hand genomen. Eerst waren het de bisschoppen, die kleine bedehuizen stichtten, hetzij op eigen grond, hetzij
op het grondbezit der Kerk. Toen kwamen de rijke grondbezitters;
die volgden het voorbeeld der bisschoppen en lieten op hun villae
kapellen bouwen, voornamelijk voor eigen gebruik. Waarschijnlijkk
waren er in de vici of castra groepen vrijen, die op gemeenschappelijke
kosten publieke kerken bouwden. Eindelijk hebben ook kluizenaars
en monniken, die zich terugtrokken in de wildernis, en kloosters in
afgelegen streken, aanleiding gegeven tot de stichting van plattelandskerken. De keuze der plaats werd vaak bepaald door het graf van een
heilige of door enige andere herinnering aan een heilige, die aan een
plek was verbonden. Zo is men er toe gekomen, voor ieder altaar een
paar reliquieën te wensen. De positie der plattelandskerken verschilde
al naar de oorsprong. Er waren bisschoppelijke kerken, kloosterkerken,
vrije kerken, die door een corporatie waren gesticht, en daartegenover
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eigen kerken, eigendom van een kerkheer, die de stichter was of een
nakomeling der stichters. Die kerken konden dan het middelpunt
worden van parochies, die geleidelijk onafhankelijk werden van de
kathedrale kerk. De oudste centra van landelijke parochies vinden wij
in de vici; daar ontstonden de eerste afzonderlijke parochies als tituli
maiores, hoofdparochies. Daar had een aartspriester de leiding; een
aantal priesters en clerici hielp hem, de kleinere kerken in de omtrek
te bedienen. Deze parochieclerus kwam gewoonlijk voort uit de
parochie zelf. Het concilie van Vaison schreef in 529 voor, dat de
pastoor te lande, gelijk in Italië gebruikelijk was, jonge lectores bij
zich zou hebben, die hij opvoedde en vormde tot de priesterlijke

staat. 1 ) Zo moest iedere parochie haar eigen clerus opleveren. De
clerici waren uit het volk van eigen parochie voortgekomen en leefden
met dat volk één leven.
Geleidelijk kregen de parochies ook haar eigen bezit. Iedere
parochie moest gedoteerd worden. Aanvankelijk maakten de bisschoppen aanspraak op het recht van beschikking over het bezit en
de inkomsten der parochies, toen zagen zij daar voor een gedeelte
van af, ten slotte lieten zij alles aan de parochie over. Voor zichzelf
reserveerde de"^bisschop alleen een soort oppertoezicht; de pastoor
kon geen parochiaal bezit verkopen zonder schriftelijke machtiging
van de bisschop. 2)
Wij kunnen die stichting van parochiekerken te lande, die nu
werd voortgezet de hele Middeleeuwen door en tot in onze tijd, niet
hoog genoeg waarderen. Evengoed van algemeen cultureel als van
kerkelijk standpunt. De algemene vooruitgang en de ontwikkeling
des volks moesten er ontzaglijk veel baat bij vinden, dat de plattelandsbewoners een ontwikkeld man in hun midden hadden, die hen met
zijn zorg en vermaningen hielp van hun geboorte tot hun dood, die
hun zonder ophouden de eisen der Christelijke zeden voor ogen hield;
dat zij een kerk bezaten, een plaats, waar ook zij er toe gebracht
werden, na te denken over de raadselen des levens en hun geest te
verheffen boven de zorgen en moeiten van de dagelijkse arbeid. Dit
was de eerste belangrijke sociale maatregel der Middeleeuwen. Dit
moest het begin zijn van de opheffing der slavernij, de verbetering van
het lot der lijfeigenen, met wie de priester nu veel meer in aanraking
kwam dan vroeger. Hierin vooral bestond het maatschappelijk herstel,
dat nu, met het kwijnen der steedse cultuur, beginnen moest. Tevens
herkennen wij hier de verjongende kracht van het landleven, door de
Grieken symbolisch voorgesteld in de reus Antaeus, die met Heracles
vocht: raakte hij in die worsteling de aarde, dan ontving hij steeds
nieuwe kracht.
Conc. Vasense a. 529 c. 1.
C. Aurel. a. 538 c. 5, 23; a. 541 c. 11, 33.
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Voor de Kerk echter ontstonden er uit die nieuwe toestand niet
alleen nieuwe en zware taken, maar ook tot dan toe ongekende
moeilijkheden. Die kwamen vooral voort uit het stelsel der eigen
kerken, dat niet alleen bij de Ariaanse Germaanse kerken veel voorkwam, maar zich ook in zuiver Roomse streken in Italië voordeed en
alom samenging met de ontwikkeling van het grootgrondbezit. Het
waren natuurlijke gevolgen van de behoefte aan kerken ten plattelande, dat grootgrondbezitters bidplaatsen en kapellen op hun goederen gingen bouwen en daarvoor geestelijken trachtten te krijgen, en
dat de Kerk hun daar dankbaar voor was. Veranderden die kapellen
echter in publieke kerken en maakten de grondbezitters dan aanspraak
op vrije beschikking over de kerkgebouwen en vrije benoeming der
geestelijken, dan kwam dit neer op de vorming van een particuliere
kerkelijke macht, waartegen de Kerk principieel in protest en in
verzet moest komen. In die strijd moesten de bisschoppen echter met
groot beleid te werk gaan, want voor de bouw en de inrichting van
plattelandskerken waren zij in niet geringe mate afhankelijk van de
vrijgevigheid der landheren. Aanvankelijk werd dus alleen geëist,
dat de kerkheer zijn bedehuizen niet toevertrouwde aan onbekende,
van elders gekomen priesters, zonder de bisschop daarin gekend te
hebben. Hierbij werd alleen gewezen op het voor iedereen begrij pelij ke argument, dat de Kerk haar oppertoezicht en discipline moest
handhaven. 1 ) Wat gold voor de grote landen en rijken, bleek in het
klein ook binnen het diocees noodzakelijk te zijn. Wilden de Christelijke leer en traditie zuiver worden gehouden, dan mocht de beginnende decentralisatie binnen het diocees niet te snel en niet te ver
gaan, opdat het verband met het bevoegde gezag geen gevaar liep.
Vandaar het voorschrift, door de concilies der zesde eeuw herhaal delij k uitgevaardigd, dat de aristocraten in de steden op de hoge
feesten, vooral Kerstmis, Pasen en Pinksteren, in hun buitenkapellen
geen godsdienstoefening mochten laten houden: dan moesten zij met
hun geestelijken bij de bisschop komen en met hem die feesten
vieren. 2 ) Eens per jaar moesten alle priesters van het diocees zich om
de bisschop verzamelen.
Buiten de officia, die uiteraard alleen des bisschops zijn, gelijk
de priesterwijding en de toediening van het H. Vormsel, behield de
bisschop zich in zijn diocees bovendien voor: de hertoelating der
boetelingen op Witte Donderdag. Dus bestond de openbare boetedoening in die tijd nog. Maar slechts zware publieke vergrijpen
werden gestraft met de kerkelijke boete, door de bisschop of een
concilie opgelegd. Er werden bijzondere maatregelen getroffen om
de uitwerking te verzekeren van het uiterste strafmiddel, speciaal de
1) Conc. Aurel. IV, 541 c. 7, 26.
2) C. Agath. 506 c. 21; Aurel. I, 511 c. 25; Epaon. 517 c. 35; Arvern. 535 c. 15;
Aurel. IV, 541 c. 3.
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hoofdzakelijk bedoelde preventieve werking. De excommunicatie kon
slechts worden opgeheven door de bisschop, die haar had uitgesproken, en algemeen werd ook de burgerlijke omgang met hen, die
buiten de kerkelijke gemeenschap waren gesloten, verboden. Verder
waren er disciplinaire maatregelen nodig om kerken te vrijwaren van
daden van geweld, die ook daar nog maar al te dikwijls voorkwamen.
Kerken, waarbinnen een misdaad was gepleegd, werden gesloten.
Hetzelfde geschiedde, als weerspannige geestelijken de bisschop
wilden trotseren. Dan werden de godsdienstoefeningen verboden, en
werd ter handhaving van het verbod de kerk gesloten. Al die maatregelen van tucht steunden echter hierop, dat de bevolking inderdaad
kerksgezind was, en het hoog op prijs stelde, te kunnen deelnemen
aan de kerkelijke gemeenschap en het kerkelijke leven, zodat er steeds
een reactie kwam, als het zich van dit voorrecht verstoken zag.
De bron dier kerksgezindheid was ware vroomheid en strenge,
soms tegenover eigen persoon onbarmhartige ascese, welker beoefening door monniken, nonnen en kluizenaars de katholiek geworden Franken diep respect afdwong. Het voorbeeld, daarmee stil
gepredikt, werd nog beter begrepen dan de leer van het-zwijgend
juist toen ontoereikende woord. Uit de kringen dier asceten kwamen
de voornaamste bisschoppen voort. Caesarius van Arles, Nicetius van
Trier en Germanus van Parijs waren monnik, vóór zij bisschop
werden. De Frankische koningen, de bisschoppen en de edelen of
rijken wedijverden in het stichten van kloosters, waarvoor men de
modellen weer gaarne in het zuiden zocht, en vooral op Lérins. Het
diocees Tours, het middelpunt van het godsdienstig leven in het
Frankische rijk, telde 17 kloosters, het diocees Clermont 12. Een zeer
groot klooster was dat van de H. Radegonde te Poitiers bij de dood
der koninklijke stichteres telde het 200 nonnen. Gewoonlijk echter
waren de kloosters klein en schamel. Zij oefenden ook nog geen
aanmerkelijke invloed naar buiten uit. Er was geen eenheid van
organisatie: er golden verschillende regels, die van Basilius en Macarius, of de Zuid-Franse van Caesarius en Aurelianus van Arles; de
Benedictijnse regel had zich nog niet over Gallië verbreid. Wel
stonden alle kloosters onder de bisschoppen, maar welke positie zij
verder innamen, hing van de stichters af. Kloosters, door leken
gesticht, waren ofwel koninklijke ofwel eigen kloosters; was hun het
recht der abtskeuze niet verleend, dan werd de overste benoemd door
de koning of door de landheer waardoor het klooster natuurlijk
tot het lot der eigen kerken kon vervallen. Voor het kluizenaarsleven
werd de opkomst der kloosterregels een beperking, want zowel de
kloosterregels als besluiten van concilies verboden, dat monniken het
klooster zouden verlaten om als kluizenaar te gaan leven. Toch vond
men hier en daar nog kluizenaars, heremieten, die gewoonlijk een
zwervend leven leidden: als zij bekend werden en veel bezoek kregen,
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trokken zij heen, om een eenzamer plek op te zoeken. Een aparte soort
vormden de reclusen naar voorbeelden, vroeger in het oosten of in
Italië gegeven, lieten zij zich als gevangenen van Christus voor hun
hele leven opsluiten in een cel of een hol. De bevolking achtte zich
gelukkig, als een reclus of recluse zich in de nabijheid vestigde, want
men meende door het gebed van zulk een persoon een bijzondere
zegen deelachtig te worden. In kloosters werd wel eens het vroomste
lid der communiteit ingemetseld, om verder zijn leven tot aller heil in
opoffering en beschouwing door te brengen; het spaarzame voedsel
werd hem door een kleine opening toegereikt. De aldus opgesloten
kloosterlingen werden ook inclusen genoemd. Gregorius van Tours
beschrijft ons, hoe zich eens in het klooster der H. Radegonde een
non liet inmetselen. Er was op haar verzoek zo'n cel voor haar gereedgemaakt, en met kaarslicht en gezang leidden de nonnen haar er
heen. De H. Radegonde hield haar bij de hand. Toen nam zij afscheid
van de zusters, door allen beurtelings te kussen. Zij ging de cel binnen,
en die werd dichtgemetseld.
Nog belangwekkender is voor ons echter de activiteit der Kerk
op sociaal gebied. Daar kon toen niemand met haar wedijveren, of
liever, zij deed daar het werk alleen, en verdient daarom bijzondere
waardering. Naar oude traditie beschouwde de Kerk het als een plicht
van eer, zich de armen aan te trekken. De kerken maakten lijsten
van behoeftigen. Zij, die daarop voorkwamen, werden matricularii
genoemd. Zij ontvingen geregeld geldelijke ondersteuning en mochten
aan de kerkdeuren aalmoezen vragen. Er bestonden armenfondsen,
die ook in testamenten bedacht werden. Een zeer nobele stelling werd
geformuleerd door het eerste concilie van Orleans: allen, die niet in
staat waren te arbeiden, moesten zoveel mogelijk de nodige voeding
en kleding krijgen. 1 ) Een synode van Tours in het jaar 567 deed nog
een stap verder: zij schreef voor, dat iedere plaats voor eigen armen
moest zorgen, opdat de armen niet van de ene plaats naar de andere
zouden dolen. 2) Hieruit blijkt ons, dat men door armenzorg de
bedelarij trachtte te bestrijden. Vervolgens waren er logementen voor
vreemdelingen (xenodochia) en ziekenhuizen, waarvoor het oosten de
voorbeelden had gegeven. Bij de stichting dier instellingen werd vaak
alles tot in bijzonderheden geregeld. Zo komt uit de zevende eeuw
het bericht tot ons over de stichting van een ziekenhuis te Colombier
bij Clermont, door de ijver van bisschop Praejectus; dat gasthuis werd
ingericht voor twintig zieken, en de nodige dokters en verplegers
werden aangesteld. 3 ) Daarbij kwamen nog leprozenhuizen voor de
arme melaatsen; er worden er genoemd te Chalon-sur-Saone, Verdun,
Metz, Maastricht en Quincy.
C. Aurel. I, 511 c. 16. 1) C. Turon. 11 (567) c. 5.
Mon. Germ. SS. rer. Mer. V, 235.
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Het meest echter zal de sociale werkzaamheid der Kerk tot eer
strekken, wat zij heeft bijgedragen tot verbetering van het lot der
slaven, de grootste schande der zo gevierde oudheid. Principieel was
men hier weliswaar nog niet verder dan in de Christelijke oudheid.
Aan afschaffing der slavernij werd niet gedacht. Er werd alleen
waarde gehecht aan de innerlijke vrijheid van de mens een bij zonder respect voor de uiterlijke vrijheid had men nog niet. Daartoe kon
men ook hierom niet komen, wijl men de slaven beschouwde als een
bezit, dat men de eigenaar niet mocht afstrijden, evenmin als enig
ander bezit. Daarom is de slavernij bijna de hele Middeleeuwen door
blijven voortbestaan, al waren er ten laatste eigenlijk nog maar kleine
resten van over. In de zesde eeuw had de Kerk nog overal slaven op
haar bezittingen. Zij erkende de slavernij ook nog als straf. Zo
bepaalde het concilie van Orleans in 511, 1 ) dat de vrouwenrover, die
het kerkasyl opzocht, wel verschoond zou blijven van de doodstraf en
zware lijfstraffen, maar dat hij of slaaf zou worden of zich vrij moest
kopen door betaling van het weergeld. De Kerk echter ijverde het
krachtigst tot verbetering van het lot der slaven. Daarbij werd zij
geholpen door het verval der steedse cultuur en de liquidatie van het
Romeinse grootgrondbezit.
Want dat de slaaf nu bij de Germanen, en vervolgens ook bij de
Romanen, anders behandeld werd dan vroeger, was al een grote
winst, verkregen door de ondergang der oude ontaarde sociale
verhoudingen als gevolg der overschakeling van geldeconomie op
landbouweconomie. Ten eerste werd het aantal huisslaven, die zo
totaal waren overgeleverd aan de willekeur van hun meester, veel
geringer. Bij de koningen en de edelen echter konden de huisslaven
weldra opklimmen tot een betere, vaak zeer aanzienlijke positie, wijl
nu persoonlijke bekwaamheid en militaire kracht van groter belang
waren dan vroeger. De voornaamste bedienden van de Merovingische
koning de maarschalk (oorspronkelijk paardenknecht), de seneschal
(opperhofmeester), de kamerdienaar, de schenker, de drossaard
(tafelmeester) werden de voornaamste hovelingen, die van de
koning landgoed in leen (beneficiën) ontvingen en zich in de voorste
rijen der aanzienlijken konden scharen. Anderen, knechts van edelen
bijvoorbeeld, werden als bereden krijgsknechten gebruikt en deswege
als ministeriales of vassi, vassalli hoog gewaardeerd; ook zij konden tot
hogere rang opklimmen. Een afzonderlijke klasse vormden de arbeiders op de landgoederen der koningen; zij genoten eer wegens , hun
bekwaamheid in hun werk; en een nog hogere plaats namen de
onvrijen in, die als maiores (meiers) de vele bezittingen des konings
beheerden. De meeste bedienden werden voor de landbouw gebruikt.
Die werd nu echter anders beoefend dan in de Romeinse tijd niet
1)

C. Aurel. I c. 2.
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meer op grote latifundiën, kapitalistische grootbedrijven, die produceerden om naar elders te leveren, maar hoofdzakelijk ter voldoening
aan eigen behoefte. De knecht kreeg voor zijn eigen levensonderhoud
een hoeve of een deel van een hoeve op de grond van zijn meester
hij werd daarom servus casatus of mansuarius genoemd; hij moest
daarvoor betalen in naturalia, varkens, brood, kippen, eieren, enz., en
bovendien het land van zijn meester helpen bebouwen, daarop een
dag of drie per week herendiensten verrichten.
Voornamelijk hierdoor zijn de slaven vooruitgegaan, want de
Romeinse grondbezitters en de Kerk als grondbezitster aanvaardden
eveneens deze nieuwe economische verhoudingen. In 't Frans spreekt
men van een overgang van esclavage naar servage, d.w.z.: de slaaf
werd boerenknecht. Doordat hij een stuk grond in zelfstandig beheer
had gekregen, kon hij zijn tijd en zijn arbeid in groter vrijheid
besteden, was hij minder aan zijn heer gebonden. Als hij stipt zijn
schatting afdroeg en zijn herendienst behoorlijk verrichtte, was zijn
meester tevreden over hem. Zoal niet rechtens, dan toch feitelijk nam
hij in zijn beroep dezelfde positie in als de boer, die van betere stand
was dan hij. Had in de Romeinse tijd de afkomst over het beroep
beslist, nu begon er in zoverre een verschuiving, dat het beroep
invloed kreeg op de afkomst. Hij, die oorspronkelijk onvrij was,
naderde door zijn beroep het peil dergenen, die, uit betere stand
gesproten, hetzelfde beroep uitoefenden. Die vooruitgang kwam voort
uit de hogere waardering voor de arbeid, die nu niet meer uitsluitend
door onvrijen werd verricht.
De Kerk stelde er een eer in, dat haar landbouwarbeiders beter
behandeld werden dan de andere. Dit bedenkend vermaakten nobele
meesters bij testament hun slaven aan de Kerk, om, zeker te zijn, dat
zij een goede behandeling zouden genieten. Het concilie van Eauze
beveelt in het jaar 551, dat de voorwaarden, door de meesters bij de
schenking van slaven schriftelijk gesteld, nauwgezet in acht genomen
zullen worden, en spreekt in verband hiermee het schone woord: De
slaven van het gezin Gods moeten uit beweegredenen van medelijden
en rechtvaardigheid met lichtere arbeid belast worden dan die van
particulieren. Het vierde deel van hun schatting moest hun worden
kwijtgescholden en bovendien een gedeelte van hun arbeid. 1 ) De
kerkeknechten stonden er ook in rechten beter voor, wijl zij als
eigendommen der Kerk werden beschouwd en dus de hogere mate
van bescherming genoten, waarop de Kerk ook in andere opzichten
recht had. Wie een kerkeknecht doodde, moest een hogere boete
betalen, dan voorgeschreven was voor gelijk vergrijp tegen de knecht
van een particulier persoon. Toen de kerken immuniteit hadden verworven, werden de kerkeknechten niet meer geoordeeld door het
1)

Concil. Aspasii ep. Elusani c. 6.
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wereldlijk gerecht, maar door kerkelijke ambtsbekleders. Maar niet
alleen door zelf het voorbeeld te geven trachtte de Kerk, ook tegenover
de slaven, het gebod der naastenliefde tot uitvoering te brengen, in
een milder behandeling zij kwam er ook tegenover de andere heren
voor op. Gelijk zij overal in verzet kwam tegen de gewelddadigheden
van die tijd, zo nam zij ook de slaven in bescherming tegen ruwheid
en wreedheid. Het concilie van Epao had een straf van twee jaren
kerkelijke ban gesteld op het willekeurige doden van een slaaf door
zijn meester. 1 ) Wegens het eenmaal ingenomen juridisch standpunt
meende men de slavenhandel niet te kunnen verhinderen, maar er
werd althans naar beperking gestreefd, door de bepaling, 2 ) dat slaven
niet buiten Clovis' rijk verkocht mochten worden, opdat zij niet in
de handen van heidenen zouden vallen, of, wat nog erger werd geacht,
in die der Joden, die wellicht voor slavenhandelaars werden aangezien.
Voornamelijk echter spoorde de Kerk aan tot vrijlating der
slaven, al ging zij ook hierin voorzichtig te werk, hetgeen ook weer
hieruit te verklaren valt, dat de bisschoppen het hun plicht rekenden,
het kerkelijk bezit, dat hun was toevertrouwd, onaangetast te houden.
Feitelijk zullen menigmaal kerkelijke slaven door bisschoppen zijn
vrijgelaten. Maar dat kon alleen, als die bisschoppen uit eigen
vermogen of schenkingen een evenredige waarde konden inbrengen,
zodat de Kerk geen schade leed. 3) In 't algemeen was het verboden,
kerkeslaven door vrijlating te vervreemden. 4 ) Lieten leken hier
werd waarschijnlijk aan kerkmeesters gedacht
een kerkeslaaf vrij,
dan werden zij ook door de Lex Ribuaria verplicht, een andere slaaf
als schadevergoeding te geven. 5
Maar van de andere kant bezien bewijzen deze besluiten slechts,
dat de geest des tijds ingeperkt moest worden in zijn streven naar
vrijlating der slaven. De vrijlating werd als een werk van barmhartigheid beschouwd, waardoor men zich het eeuwige loon verzekerde, en
werd als zodanig gekenmerkt door het feit, dat de vrijlating volgens
Rooms-Christelijke wet in de kerk plaatsvond, voor de bisschop of
een priester, die hem vertegenwoordigde, en getuigen.
Er werd een oorkonde van vrijlating uitgereikt, door de bisschop
en de getuigen ondertekend. Daarom heetten die vrijgelatenen
tabularii of ecclesiastici. Zij bleven echter ook daarna aan de Kerk
verbonden, evenals zij, die bij testament als vrijen aan de Kerk
werden vermaakt. Dat was voor hen een groot voordeel. Want hun
vrijlating werd vaak betwist. Men trachtte weer slaven van hen te
maken, en tegen zulke pogingen moesten zij in bescherming worden
)

1)
2)
3)
4)

C. Epaon. c. 34.
C. Cabillon. a. 639-654 c. 9.
C. Aurelian. a. 541 c. 9. Vgl. D o p s c h, Grundlagen II, 215.
C. Clippiac. a. 626 c. 15; C. Rem. a. 627-630 c. 13.
b) Lex Rib. tit. 58 c. 3. Mon. Germ. Leg. V. 243. Vgl. D o p s c h t. a. p.
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genomen, vooral tegenover de erfgenamen der meesters, die hen hadden vrijgelaten. In zulke gevallen gaf de vrijlating geen staat van volle
vrijheid, maar slechts van halve vrijheid. Wie aldus half vrij was
geworden, moest volgens het Romeinse recht een vertegenwoordiger
in rechten, een defensor hebben; hij bleef nog afhankelijk van zijn
heer, alleen echter voor zijn eigen persoon. Volgens Frankisch recht
strekte die afhankelijkheid zich echter ook uit over de nakomelingen
van de vrij gelatene. Deze werd een horige, die met zijn nakomelingen
gebonden bleef aan het land, dat hij bij zijn vrijlating ontving. De
Kerk zorgde dan verder voor de veiligheid van de vrijgelatene en zijn
familie. Zo traden de tabularii altijd onder het beheer en de bescherming der Kerk, en andere vrijgelatenen soms ook, als hun meester hun
had toegestaan, zich die bescherming te verzekeren. De Kerk heeft
die bescherming, waarvoor lasten betaald moesten worden, ernstig
behartigd en haar gerecht aangewezen als de instantie, waarbij men
zijn eisen tegen haar beschermelingen moest indienen. 1 ) Het wereldlijk recht voegde zich hiernaar. 2
De stand der horigen, die voortkwam uit de slavenstand en
vooral bij de Kerk bescherming vond, smolt samen met die der
Romeinse boeren, die als persoonlijk vrijen op afhankelijk grondbezit
zaten en lasten betaalden, en in dit verschijnsel openbaart zich de
geleidelijke vooruitgang der sociale verhoudingen. Genoemde afhankelijkheid had altijd deze goede kant, dat zij de zwakken een permanente steun verzekerde. De behoefte aan vrijheid was minder
algemeen dan de behoefte aan bescherming en verzorging. Dat de
horigen het goed niet vrijwillig mochten verlaten, maar met het goed
vervreemd konden worden, woog voor hen veel minder zwaar dan de
gerustheid, voorgoed gebonden te zijn aan het goed, dat hun levensonderhoud schonk. Voor de vooruitgang in de bewerking van de
bodem was het ongetwijfeld van groot belang, dat er een stabiele en
krachtige landelijke bevolking bestond onder intelligente opperste
leiding. De Kerk heeft ook verdere lotsverbetering voor de lagere
plattelandsbevolking, welker leden verder in de Middeleeuwen bijna
allen horigen werden, niet tegengewerkt. De toestand der afhankelijke
boeren werd eerst bezwaarlijk aan het einde der Middeleeuwen, toen
met de steden de financiële economie weer opkwam, waardoor de
grondbezitters verarmden en er toe kwamen, diensten en lasten naar
eigen willekeur vast te stellen en horigen zowel als vrije boeren tot
lijfeigenen te verlagen.
De slavenkwestie bracht echter voor de Kerk nog een ander
probleem mee. Welke houding moest zij aannemen, wanneer slaven
in de clerus wensten opgenomen te worden? Op zichzelf beschouwd
)

C. Aurelian. a. 549 c. 7; C. Macon. a. 585 c. 7; C. Paris. a. 614 c. 7.
Edict. Chlotarii II a. 614. Vgl. D o p s c h II, 216.
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stond de dienst der Kerk de slaaf evengoed open als ieder ander.
Misschien vinden wij hier de belangrijkste bijdrage der Kerk tot de
verheffing der slaven. Zoals de slaaf tegenover God de gelijke was van
andere mensen, zo moest hij het ook als Christen zijn. Een slaaf kon,
als gedoopte, in de Kerk meer rechten hebben dan zijn meester, als
deze nog maar pas catechumeen was. Al vroeg werden er slaven in
de dienst der Kerk opgenomen. Er waren ook pausen, die uit de
slavenstand waren voortgekomen. Zo is zeker paus Callixtus ooit slaaf
geweest; hij had slavenarbeid verricht in de mijnen op Sardinië. Er
waren tal van slaven en slavinnen, die als martelaars vereerd werden.
Nu kon men echter niet over 't hoofd zien, dat de meesters recht op
het bezit van hun slaven lieten gelden. Werden slaven tot de dienst
der Kerk toegelaten zonder toestemming hunner meesters, dan raakten
op zijn allerminst dienaren der Kerk in een niet onbedenkelijke
afhankelijkheid van een wereldlijke heer, en bestond er bovendien
gevaar voor ernstige rechtsstrijd. Liet men te gemakkelijk slaven toe,
dan riskeerde men, dat slaven zich zonder ware roeping in de clerus
of in het klooster lieten opnemen, om vrij te komen van hun meesters
en zich te onttrekken aan onaangename plichten. In de vijfde eeuw
verbood het Romeinse recht, dat slaven tot de clerus werden toegelaten; dit mocht zelfs niet met toestemming van de meester geschieden ; wilde de meester een slaaf in staat stellen, in dienst der Kerk te
treden, dan moest hij hem eerst vrijlaten. Hiermee moest het kerkelijk
recht rekening houden.
Leiding werd daarbij gegeven door paus Leo de Grote in een
brief van het jaar 443 aan de Italiaanse bisschoppen. Hij keurde daarin
af, dat hier en daar slaven in de priesterlijke stand werden opgenomen,
zonder dat zij door hun meesters waren vrijgelaten. Begrijpelijk is ons
het argument, dat men de rechten der meesters niet over 't hoofd
mocht zien; een tweede: dat een zodanige afdaling het heilig ambt tot
oneer strekte, zou onze bevreemding wekken, als uit de context niet
bleek, dat de paus dacht aan slaven, die zich niet waard hadden
getoond vrijgelaten te worden. Aan het einde der ordonnantie vinden
we de klassieke zin: „Wie verbonden zal worden aan de dienst des
Heren, moet vrij zijn van anderen, opdat hij niet door enigerlei
verplichtingen worde weggeroepen uit het kamp des Heren." 1 ) Veel
resultaat schijnt die vermaning echter niet opgeleverd te hebben.
Immers, paus Gelasius (492-496) 2 ) brandmerkt als een misstand, dat
overal slaven en boeren van hun heren wegliepen, om zich in kloosters
en in de clerus te laten opnemen; daardoor leden de Christennaam
en de openbare orde schade, terwijl de Kerk inbreuk op de rechten
van anderen werd verweten. Om daaraan te ontkomen, eist hij
restitutie van degenen, die zich in strijd met het gangbare recht aan
1

) M i g n e, P. L. 54, 611.

2)

XIV Ep. 14. T h i e 1, Epp. pontif. 370.
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een relatie van afhankelijkheid hadden onttrokken, of overlegging van
een schriftelijk bewijs van vrijlating, door de heer afgegeven, en c. q.
de rechtsgeldige overdracht der relatie door de heer aan de kerk of
het klooster. Nu had het groot bezwaar in, de teruggave voor te
schrijven van hen, die reeds kerkelijke waardigheden hadden ontvangen. Er werd dus onderscheid gemaakt naar de . rang van de
gewijde. Een priester kon uit zijn priesterlijke waardigheid niet
worden ontzet, maar hij verloor zijn peculium, inkomen. Lagere
clerici moesten steeds aan hun meesters worden teruggegeven,
diakens ingeval zij hun heren geen plaatsvervangers konden ver schaffen. Zulk een priester trad dan gewoonlijk bij zijn heer in dienst
als particulier geestelijke, een positie, die natuurlijk volstrekt niet
strookte met de kerkelijke opvatting over de onafhankelijkheid der
priesters; dus is het begrijpelijk, dat de kerkelijke autoriteiten zulke
gevallen wilden voorkomen. Er werkten hier dus tegenstrijdige
factoren: Christelijk idealisme, dat de poorten van kerk en klooster
ook voor de slaven wijd wilde openzetten, respect voor bestaande
rechten, die men niet wilde schenden, en zorg voor de onaf hankelij kheid der Kerk. Die zienswijzen waren alle gegrond, en men mag er
geen van vergeten, wil men de verschillende bepalingen en berichten,
die uit die tijd tot ons komen, juist begrijpen, zonder eenzijdige
veroordeling. Wie die factoren in aanmerking neemt, moet inzien,
dat een historicus nooit het recht kan hebben de Kerk te verwijten,
dat zij de slavernij niet eenvoudig ophief. Dat kon zij niet. Een
dergelijk vonnis kan slechts een onberaden idealist uitspreken.
In de Frankische kerk ging men die pauselijke voorschriften wat
de hoofdzaak betreft opvolgen. 1 ) Alleen werd ook de slaaf, die diaken
gewijd was, zijn waardigheid gelaten. Daarvoor moest echter de
bisschop, die een slaaf tot priester of diaken had gewijd, wetend dat
hij slaaf was, de heer een dubbele schadevergoeding geven. 2 ) Of de
gewijde werd de heer als eigen priester toegevoegd. 3 ) Dit laatste
schijnt aanvankelijk verboden te zijn geweest, maar in de laatste tijd
van het Merovingische rijk, toen het aantal eigen kerken steeds groter
werd, kwam het veelvuldig voor en leidde het tot die ernstige misstanden, waartegen Bonifacius te velde trok.
In haar bepalingen betreffende toelating tot de seculiere geestelijkheid heeft de Kerk zich dus voornamelijk gehouden aan het
bestaande recht. De kloosters echter namen met volharding het
idealistische standpunt in. Zij wilden hun poorten openhouden voor
vrijen en slaven zonder onderscheid, en lieten slaven, die hun geschonken waren, bij voorkeur vrij. Maar wijl de bisschoppen zelf hun
slaven niet vrijlieten, wilden zij dat ook de kloosters niet permitteren.
1)
3)

Conc. Aurel. III 538 c. 29.
Ca. Aurel. V 549 c. 6.

2)

C. Aurel. I 511 c. 8.
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Zo verbood het concilie van Epao, dat een abt de slaven, die aan
het klooster geschonken waren, vrij liet ; want het mocht niet billijk
worden geacht, dat slaven door hun vrijlating in staat werden gesteld,
niets te doen, terwijl de monniken dagelijks op het land werkten. 1
Ook hier zal de handhaving van bestaand recht daarachter gescholen
hebben, maar wij kunnen duidelijk constateren, dat dit standpunt de
kloosters moest worden opgedwongen. Meer vrijheid genoten de
kloosters, wanneer zij slaven als monniken wilden aannemen. Maar
ook dan trokken zij zich van de toestemming des meesters of van een
vrijlating niet veel aan. Paus Gelasius kon niet nalaten, evenals
vroeger (451) het concilie van Chalcedon de kloosters te verbieden,
slaven op te nemen, als die niet eerst door hun meesters waren
vrijgelaten. Het zal de kloosters zeer zwaar zijn gevallen, bij de
opname van nieuwelingen ook nog naar hun herkomst te vragen. De
regel der Benedictijnen bevat daaromtrent niets. Gaarne toonde men
de slaven, dat in het nieuwe reglement van dienst voor de militia
Christi geen wereldse verschillen meer telden. Benedictus schrijft dan
ook in zijn regel de schone woorden: „Wie is ingetreden uit onvrij e
stand, mag niet worden achtergesteld bij de vrij geborene .... hetzij
slaaf of vrije, wij zijn allen één in Christus, en wij vervullen onder één
heer allen dezelfde dienst van knechtschap, wijl er bij God geen
aanzien des persoons is." 2) Het bewustzijn, Gods dienaren te zijn,
maakt het de anderen makkelijk, zich op één lijn te stellen met hem,
die uit de slavenstand is voortgekomen, gelijk het vele slaven in de
Christelijke oudheid door dat bewustzijn makkelijk viel, in hun stand
verder te leven op deze wereld. In deze zin schreef eens Augustinus,
in een hoofdstuk van zijn Stad Gods, dat klinkt als een predikatie :
„De goede is vrij, al dient hij ook als slaaf. De boze daarentegen is
slaaf, ook al heerst hij, niet echter de slaaf van één mens, maar wat
nog erger is, van zoveel heren, als er ondeugden in hem zijn. Over die
ondeugden zegt de Heilige Schrift: Door wie iemand overweldigd is,
die is hij ook als slaaf toegewezen." 3 ) Wij brengen opvattingen van
onze tijd in anders gestemde tijden over, als wij menen, dat er toen
een groot verlangen naar aardse vrijheid leefde in die kringen, zo
geheel van de Christelijke geest doordrongen. Daar leefde vooral de
drang, om strijd de hoogste Heer te dienen.
Alle idealisme ten spijt konden ook de kloosters de voorschriften
der Kerk en van het gezond verstand niet veronachtzamen. Namen
zij slaven op zonder toestemming van hun meesters, dan stelden zij
zich bloot aan grote gevaren en ernstig vergrijp aan hun zelfstandigheid door machtige leken, zetten zij misschien zelfs hun hele bestaan
op het spel. Het mag ons dus niet verwonderen, dat aartsbisschop
Aurelianus van Arles (546-551) de monniken voorschreef: „Een slaaf
)

1)

C. Epaon. 517 c. 8.

15. Sc h

2)

Regula c. 2.

nu r e r. Kerk en Beschaving. I.

3)

De civ. IV c. 3.
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zal niet worden opgenomen; is echter een vrijgelatene volwassen en
kan hij brieven tonen van zijn heer, dan moge aan het goedvinden van
de abt worden overgelaten, of hij zal worden opgenomen." 1 ) Dat
zelfs bij de opname van vrijgelatenen nog zoveel acht werd geslagen
op de meester, moet hieruit verklaard worden, dat de vrijgelatene
afhankelijk bleef van zijn heer, en men van diens kant gevaren voor
het klooster duchtte. Of wij die voorschriften van Aurelianus wijs of
benepen moeten noemen, weten wij niet, ' stellig echter was het
benepen kastegeest, in de latere Middeleeuwen die voorzichtigheid
zover te drijven, dat men in veel kloosters alleen maar personen van
adellijke geboorte opnam. Terecht wordt dit in een commentaar op
Benedictus' regel, geschreven door de Dominicaanse kardinaal
Johannes de Turre Cremata, gebrandmerkt als een zeer ergerlijk
gebruik. 2) In het begin der Middeleeuwen gold deze regel, dat slaven
voor hun intrede het schriftelijk bewijs hunner vrijlating moesten
overleggen. Gezien het gevaar, waaraan de zelfstandigheid der kloosters toen steeds was blootgesteld, kan niemand dit laken. Deze
verdienste lieten de kloosters zich nooit ontgaan, dat zij een broeder
in 't geheel niet geringer achtten wegens zijn slavenstand. Naar de
geest hebben zij het eerst de maatschappelijke vrijheid voor allen tot
stand gebracht.
Gelijk de Kerk de vrijgelatenen onder haar hoede nam, zo deed
zij het ook de vrouwen, die hulp en bescherming nodig hadden. Haar
waardigheid, haar vrijheid in de keuze van eigen levensstaat, haar
nood was aan de Kerk het beste toevertrouwd. Men hoeft maar een
zeer geringe kennis te bezitten van de maatregelen, die de Kerk op dit
gebied nam, om zich te hoeden voor het grove misverstand, waartoe
een mededeling van Gregorius van Tours over het concilie van Macon
in 585 aanleiding heeft gegeven. 3) Dat misverstand schiep echter
zegswijzen, die zeer in trek kwamen, en dus is het moeilijk uit te
roeien. Men noemde dat concilie het vrouwenhatende concilie, wijl
het beweerd zou hebben, dat vrouwen geen ziel hadden. Hiertoe liet
men zich leiden door Gregorius' mededeling, dat er op het concilie
een bisschop gezegd zou hebben: mulierem hominem non posse
vocitari. Men vertaalde: „dat een vrouw geen mens genoemd kan
worden". Dit moet zijn: „dat een vrouw geen homo genoemd kan
worden". Het Latijnse woord homo immers wordt slechts zelden voor
een vrouw gebruikt, en in het volkslatijn ontstond er het Franse
woord homme, man uit, naast de algemene betekenis mens. De
bisschop wou dus slechts een philologische opmerking maken: een
1) c. 18. Mi g n e, P. L. 68 p. 390.
2) Reg. s. Benedicti cum commentariis Joh. de Turre Cremata et Smaragdi.
Coln 1575, p. 62.
3 ) G r e g o r i u s, Hist. Fr. 1. VIII c. 20. Vgl. K u r t h, Le concile de Macon
et les femmes. Rev. d. quest. hist. 51 (1892).
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vrouw (laten wij de zin vervolgen in het Frans, dat het misverstand
aanstonds opheldert) ne pouvait pas être appelée homme, kon geen
man genoemd worden. Gregorius gaat verder: Maar nadat de bisschoppen hem opheldering hadden gegeven, zweeg hij. De kwestie
was dus snel afgedaan, en met het misverstand moest het nu ook maar
eens gedaan zijn.
Juist dit concilie van Macon in 585 verzekerde de weduwen de
bijstand der Kerk voor het gerecht. Het eiste dat een rechter, voor hij
weduwen en wezen vervolgde, van zijn voornemen kennis gaf aan de
bisschop, „onder wiens sluier zij leven". Zulk een zaak mocht slechts
behandeld worden in tegenwoordigheid van de bisschop of de aartsdiaken of een priester. Voldeed de rechter niet aan deze eis, of
veroorloofde hij zich onrechtvaardigheden tegenover weduwen en
wezen, dan dreigde hem de ban. 1 ) De Kerk trad vooral op voor die
weduwen, die niet meer wilden huwen, maar in de wereld een vroom
en godgewijd leven wilden leiden en door de begeerlijkheid van
machtige minnaars werden belaagd. Eigenlijk had de koning haar
bescherming op zich genomen, maar aan de practische uitvoering
schijnt veel ontbroken te hebben. Daarom sprong de Kerk voor haar
in de bres en verbood, haar geweld aan te doen. 2) Ook verzette de
Kerk er zich tegen, dat vrouwen verstoten werden, hetgeen onder de
Germanen nog al eens geschiedde: in 533 verbood het concilie van
Orleans, de echt te verbreken wegens ziekte van een der echtgenoten. 3
Ook de ongelukkige moeders, die haar kinderen verloochenden,
maar hun toch bescherming en levensonderhoud wilden verzekeren,
)

dachten aan de Kerk. Die kinderen werden gewoonlijk voor de

kerkdeuren te vondeling gelegd dan wist men, dat er op de een
of andere wijze voor hen gezorgd zou worden. De keizers Honorius
en Theodosius II hadden bepaald, dat hij, die een kind vond en
opnam, het behouden mocht, maar de Kerk moest toezicht uitoefenen.
Wie dus een vondeling aantrof, moest het aan de Kerk melden. Dan
werd door de geestelijken een openbare oproep tot de ouders gericht.
Kwam er in tien dagen tijds niemand op, dan werd het kind de vinder
toegewezen; maar getuigen moesten bevestigen, dat zich niemand
gemeld had, en de oorkonde, daaromtrent opgemaakt, werd door de
bisschop bekrachtigd. Was er niemand, die voor het kind wilde zorgen,
dan nam de Kerk het tot zich. 4
De zorg voor de gevangenen ging uit van een Romeinse wet uit
het jaar 409. Het concilie van Orleans in het jaar 549 bepaalde, dat de
aartsdiaken des Zondags de gevangenen moest bezoeken om hen te
troosten en zich van hun behoeften te vergewissen. Bovendien moest
)

1)
4)

C. Matiscon. II c. 12. 1 ) C. Paris. 556-573 c. 6. 3 ) C. Aurel. 533 c. 11.
Formulae Turonenses 11 (ed. Zeumer). Mon. Germ. Form. p. 141. Vgl.
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de bisschop uit eigen omgeving een toegewijd en nauwgezet persoon
aanstellen, om uit de middelen der Kerk voor het onderhoud der
gevangenen te zorgen. 1 ) Volgens oud gebruik trachtten de bisschoppen krijgsgevangenen vrij te kopen. In die ruwe tijden, toen er zovelen
als krijgsgevangenen werden weggevoerd, toen er zovelen onschuldig
veroordeeld werden en gevangenen vaak zo wreed werden behandeld,
wekte dit werk van barmhartigheid grote dankbaarheid. Uit tal van
heiligenlevens blijkt ons, hoe dankbaar men de heiligen was voor
hetgeen zij tot welzijn der gevangenen en veroordeelden deden, door
voorspraak, betaling van schulden of door een wonder tot hun
bevrijding. In de ogen der tijdgenoten behoorde dit tot de kenmerken
van een heilige.
Groothartig kwam de Kerk op voor maatschappelijk noodlij denden. Ten eerste door de kleine grondbezitters en boeren te
verdedigen, die door de groten werden benard of verdreven. Het
herhaaldelijk genoemde tweede concilie van Macon bedreigde met
excommunicatie, wie de arme door geweld of bedrog van zijn bezit
beroofde. 2) Vervolgens hielp de Kerk armen of vreemdelingen, door
hun kleine stukken grond in vruchtgebruik te geven, in de Romeinse
vorm van het bidleen (precaria). Naar dit gebruik droegen ook velen
hun bezittingen aan de Kerk over, om zich het vruchtgebruik te
verzekeren. Zij, die door ouderdom niet meer in staat waren te
werken, sloten een soort ouderdomsverzekering, door hun onroerende
goederen aan de Kerk te schenken, tegen uitkering van een levenslange
lijfrente door de Kerk. Ve rvolgens kon de Kerk in allerlei andere
noden weldadigheid betonen door crediet te verstrekken personen,
die in geldverlegenheid verkeerden, die bijvoorbeeld een pelgrimstocht wilden ondernemen, gaf zij tegen overdracht der goederen geld,
volgens de figuur der precaria-overeenkomst, waarbij de begunstigde
echter het recht werd gelaten, zijn goederen terug te kopen tegen een
van te voren overeengekomen bedrag. Totaal onbemiddelden konden
van de Kerk een lening verkrijgen met hun vrijheid als onderpand.
Wie onvrij waren geworden, konden hun vrijheid terugverwerven,
doordat de Kerk de losprijs voor hen betaalde. Veroordeelden, die hun
leven verbeurden als zij geen boete konden betalen, konden aan de
doodstraf ontsnappen door hun vrijheid te verpanden en zich dan door
de Kerk te laten vrij kopen. De geest, die de Kerk bewoog, gaarne
crediet te verlenen aan behoeftigen, dreef er haar menigmaal toe, ook
toen reeds, de woeker te bestrijden, waarvan zij steeds een afkeer had
gekoesterd. Zij verbood op het derde concilie van Orleans (538) alle
diakens en hogere geestelijken, geld uit te lenen tegen interest en in

de ha ndel vuig gewin na te jagen. 3 ) Een andere verordening van een
1)
3)

C. Aurel. 549 c. 20.
2) C. Matiscon. II c. 14.
C. Aurelian. III c. 30. Vgl. C. Clippiac. (626) c. 1 en D o p s c h, Grundlagen
II, 226, 510.
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concilie uit het begin der zevende eeuw (de plaats, waar het gehouden
werd, is onbekend) keert zich tegen de woekerachtige uitbuiting, die
bij de herendiensten voorkwam, als iemand bij een lening zijn vrijheid
had verpand en de verplichting op zich had genomen, op bepaalde
dagen der week arbeid te leveren. 1
Evenals op het gebied van onderwijs en opvoeding was het in het
rechtswezen de Kerk, die de ruime ervaringen van vroeger tijden aan
de nieuwe volkeren overdroeg, en met haar grote maatschappelijke
invloed zorgde, dat er gebruik van werd gemaakt. Haar stellingen
hebben latere tijden de weg gewezen; de kerkelijke wetgeving trok de
rijkswetgeving haar richtlijnen voor; waarbij het wel voorkwam, dat
de Kerk zich tegen Germaanse rechtsbegrippen keerde.
Vooral op het gebied der huwelijkswetgeving wilde de Kerk
leiding geven. Daar moest zij waken over de voornaamste pijlers der
menselijke samenleving. Drong zij steeds met kracht aan op
beheersing en ordening der geslachtelijke begeerte, ook in de afschuw
van geslachtelijk verkeer tussen bloedverwanten, die al in de heidense
Romeinen sterk leefde, wilde zij liever te ver gaan dan niet ver genoeg.
Hier gelijk elders heeft de Romeinse geest het Christendom lang te
voren de weg gebaand. Dit zullen wij vooral waarderen, als wij ons
herinneren, dat het huwelijk tussen bloedverwanten en speciaal het
huwelijk tussen broers en zusters bij niet Indo - Germaanse volkeren
in Azië, in Egypte, bij de Picten en misschien ook bij de Italici voor
Rome niets buitengewoons was, misschien een gevolg van matriarchale opvattingen. 2 ) Ook tal van Semietische en Indo - Germaanse
volkeren hebben zich door zulke zeden laten besmetten. Huwelijken
tussen broers en zusters treffen wij vooral veel aan bij de Perzische
dynastieën, de Hellenistische dynastieën in Klein -Azië, de Seleuciden
bijvoorbeeld, en de Ptolemaeën in Egypte. Keizer Caius Caligula
waagde een poging, ze op de Romeinse keizerstroon in te voeren,
maar vond zoveel tegenstand, dat hij die op moest geven. Op dat
gezonde natuurlijke gevoel der Romeinen, dat speciaal zulke huwelijken onrein (in-cesta) noemde, kon het Christendom voortbouwen.
Zoals Augustinus leerde, traden daarbij ook argumenten van
maatschappelijke aard op: door de huwelijksverbintenis moesten
steeds nieuwe banden van liefde worden geknoopt tussen families,
die niet reeds verwant waren, opdat aldus de relaties tussen de mensen
zouden worden uitgebreid. 3 ) De grote vraag werd nu, welke grens
van bloedverwantschap gesteld moest worden. De Kerk begon met
zich aan te sluiten bij de Mozaïsche en Romeinse huwelijksverboden,
die alleen de allernaaste bloedverwanten golden. Keizer Theodosius
)

1) C. incerti loci post 614, c. 14. Mon. Germ. Conc. I, 195.
2) Zie hierover K o r n e m a n n, Die Geschwisterehe im Altertum. Mitteilungen
der Schlesischen Gesellschaft fur Volkskunde XXV (Breslau 1923), 17vv.
3 ) De civ. Dei XV, 16.
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had het huwelijk tussen volle neven en nichten verboden, waarschijnlijkk reeds onder de invloed van Christelijke opvattingen, maar
latere keizers hadden die maatregel weer ongedaan gemaakt. De Kerk
ging haar eigen weg: het Bourgondische rijksconcilie van Epao in 517
verbood het huwelijk tussen kinderen en kleinkinderen van broers
en zusters, 1 ) en de volgende Frankische rijkssynoden bekrachtigden
dit verbod. Al was de wereldlijke wetgeving bereid de Kerk te volgen,
toch rezen er moeilijkheden in verband met het huwelijksverbod voor
de kleinkinderen van broers en zusters, en die moeilijkheden groeiden,
toen het huwelijk tussen bloedverwanten overal verboden werd.
Want de grenzen der bloedverwantschap werden verschillend
gelegd, en bovendien werden de graden van bloedverwantschap bij
de Germanen anders berekend dan bij de Romeinen. In de Karolingische tijd, toen de Germanen in groten getale tot de Kerk toetraden,
zouden die moeilijkheden nog nijpender worden.
Door de machtige culturele en sociale invloed der Frankische
kerk, haar strakke organisatie en de nauwe relatie, die zij met koningen
en rijksgroten onderhield, moesten de weinige heidense Franken, die
nog tussen de katholieke Romanen woonden, in korte tijd wijken.
Vervolgens moest ook het heidendom aan de grenzen van het Romaanse gebied, hoewel versterkt door het opdringen der Germanen,
het veld ruimen. De vooruitgang van het Christendom was hier slechts
een herovering der Christelijke cultuur; het kwam er nog slechts op
aan, aan oude tradities, half opgeloste Christelijke organisaties en
ontredderde bisdommen nieuw leven in te storten.
Onder de Salische Franken werd reeds in Clovis' tijd het bisdom
Atrecht, dat sedert de verovering door de Franken was ondergegaan,
weer opgericht. De kluizenaar Vedastus kwam als missiebisschop in
de totaal vervallen stad, waar geen Christenen meer waren en geen
kerken, en schiep uit de Frankische bevolking een nieuwe Christengemeente. Ongeveer evenzo ging het in het gebied aan de Rijn, onder
de Ripuarische Franken. Trier en Keulen werden weer middelpunten
van metropolitaanse organisatie. In de provincie Trier, welker
bevolking zich vrij goed had weten te handhaven, herleefden Metz,
Toul en Verdun, in de provincie Keulen, waar slechts een jammerlijk
overschot van de Romeinse bevolking was overgebleven, het bisdom
Maastricht, waarschijnlijk reeds onder Clovis opgericht in plaats van
het oude Tongerse bisdom. Mainz en de Boven - Rijnse bisdommen
Worms, Spiers en Straatsburg (Argentoratum) herrezen uit de as.
Rechts van de Rijn echter heerste in de zesde eeuw het heidendom
nog geheel. In Zwitserland verplaatste de bisschop van Vindonissa
met deze titel kennen wij hem nog in de eerste helft der zesde
eeuw zijn zetel eerst naar Avenches, vervolgens, aan het einde der
1

) C. Epaonense c. 30.
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zesde eeuw, naar Lausanne. Te Avenches vinden wij in die overgangstijd de bisschop Marius, uit Autun afkomstig; hij schreef een korte
kroniek der wereldgeschiedenis met een chronologie, die blijk geeft
van zijn traditioneel legitimistisch standpunt. Hij geeft de jaren
aan naar de consuls, tot aan de laatste consul Basilius in het jaar
541, dan rekent hij een tijdlang verder van diens laatste consulaat af, en eindelijk telt hij de jaren naar de Byzantijnse keizers tot
aan het einde, 581. Hij erkent dus nog het Romeinse keizerrijk,
minstens als een hogere cultuureenheid, die boven het Frankische
rijk uit stond.
Tegen het einde der zesde eeuw werd ook de bisschopszetel van
Wallis verplaatst en wel uit Octodurum (Martigny), aan de oude weg
over de Grote Sint Bernhard, dat invallen der Longobarden te verduren had, naar Sitten. In Rhaetië, waar de Romanen bleven wonen,
toen het in 534 door de Oostgoten aan de Franken was afgestaan,
schijnt zich het bisdom Chur onafgebroken te hebben gehandhaafd.
Wij vinden het voor 't eerst vermeld met ene bisschop Asinio in het
jaar 451. Daarentegen had zich het Christendom in het bisdom
Augsburg, evenals Chur vroeger van Boven - Italië uit gesticht, slechts
met grote moeite kunnen staande houden. Aan het einde der zesde
eeuw werd Augsburg van Aquileja gescheiden en met de Frankische
kerk verenigd. In de gebieden, die de Alemannen bezet hielden,
vertoont zich echter eerst in de zevende eeuw een opgewekt kerkelijk
leven. In de zesde eeuw zijn er meer sporen van herstel aan de
Midden- en de Boven -Rijn dan in het Alpengebied en bij de Ale-

mannen.
Hoe de Frankische macht de Kerk steunde, kunnen wij althans

nog uit enige aanwijzingen opmaken. Koning Theoderik I (511-533)
liet tal van clerici uit Clermont naar Trier zenden, om daar de
bisschop in zijn missiewerk bij te staan, want er waren in die streek
nog veel heidenen en ook nog afgodsbeelden. Te Keulen bestond
onder dezelfde Frankische koning naast de Christelijke eredienst de
heidense. Een ijverige jonge geloofsprediker, Gallus geheten, was het
bijna slecht vergaan, toen hij een heidense tempel in brand stak;
slechts de tussenkomst des konings kon hem aan de woede der
heidense bevolking onttrekken. Een soortgelijk geval wordt ons
verhaald uit het leven van de H. Radegonde. Het viel voor in de tijd,
dat de Thuringse koningsdochter nog de gemalin was van Clotarius I,
waarschijnlijk tussen 640 en 650, en als plaats der handeling wordt
de omtrek van Athis aan de Somme genoemd. De koningin was te
paard, door hovelingen begeleid, op weg, om gevolg te geven aan de
uitnodiging ener zekere matrone Ansifrida. Toen hoorde zij, dat er in
de nabijheid een heidense tempel stond. Zij reed er aanstonds heen,
liet het gebouw in brand steken en bleef zo lang ter plaatse, de
saamgelopen gewapende menigte trotserend, tot het vuur zijn werk
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had volbracht. 1 ) Inmiddels kan dit heidendom geen ernstige tegenstander meer geweest zijn, als de leden der koninklijke familie aldus
persoonlijk aan het werk gingen, om de heidense bedehuizen te
verwoesten.
Talrijk zijn in de zesde eeuw de besluiten van synoden, waardoor
heidense gebruiken worden bestreden en verboden. Het werd
verboden, aan heidense offermaaltijden deel te nemen, alsook,
heidense bezweringsformules en dergelijke uit te spreken over de kop
van een dier of over een drinkhoorn. Ook de staatsmacht steunde de
Kerk. Bij verordening van de te Parijs residerende koning Childebert
(t 558) werd de grondbezitters verboden, zich tegen de Christelijke
priesters te verzetten, als de afgodsbeelden van hun grond werden
verwijderd, en werd mede een verbod uitgevaardigd tegen heidense
drinkgelagen, gezangen en dansen. 2 ) Deze maatregel zal wel gericht
zijn geweest tegen de overblijfselen van Gallo- Romeins heidendom,
waarop ook de canon van een synode van Tours in het jaar 567
betrekking heeft. Die canon verzet zich tegen de heimelijke verering
van bomen, stenen en bronnen, en tegen de overdracht van heidense
gebruiken op Christelijke feestdagen. Wij vernemen daar, dat op het
feest van St. Petrus' Stoel (22 Februari) nog lij koffers werden gebracht,
dat men op St. Martinus (11 November), de tijd dat men vroeger
heidense oogstfeesten had gevierd, nachtelijke zwelg- en danspartijen
in de kerk hield. 3 ) In het noorden zat het heidendom onder de Fran-

ken nog stevig vastgeworteld.
Toch waren er ook tal van Germaanse Franken, die met hart
en ziel Christen waren geworden. Dit blijkt ons allereerst uit de
Germaanse namen, die wij bij de clerus tegenkomen. Een Germaanse
naam alleen is natuurlijk nog niet altijd een bewijs van Frankische
afkomst; immers, Duitse of Frankische namen kwamen door het
voorbeeld van Frankische edelen ook bij de Romaanse bevolking in
gebruik, vooral in de hogere kringen, die in betrekking stonden tot
het Frankische hof. Maar menigmaal wordt ons direct gewezen op
Frankische afkomst of wordt indirect twijfel daaraan buitengesloten.
In ieder geval uit het feit, dat het aantal Germaanse namen van
Frankische bisschoppen en geestelijken geleidelijk groeit, mogen we
in 't algemeen concluderen, dat de Kerk de stam der Franken en hen,
die er toe behoorden, steeds krachtiger aantrok. In de vijfde eeuw
waren de bisschoppen bijna zonder uitzondering van Romaanse
nationaliteit. In de loop der zesde eeuw groeit echter het aantal
bisschoppen en priesters, die Germaanse namen dragen. Er staan drie
Germaanse namen tegenover ongeveer twintig Romeinse en Griekse.

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende
Vita s. Radegundis 1. II c. 2.
Conc. Tur. 567 c. 23.

2)

Mon. Germ. Capit. I p. 2.
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delen des lands, een onderscheid, overeenstemmend met onze andere
waarnemingen aangaande de vermenging der bevolking. In het zuiden,
waar de bevolking bijna zuiver Romaans was, komt het episcopaat
og geheel voort uit de kringen der aanzienlijke Romeinse provincial s. In het midden en het noorden echter vinden wij een geleidelijk
toenemend aantal Germaanse namen: in de kerkprovinciën Rheims
en Trier is het al vrij groot, in de Rijnstreek komt het zelfs minstens
gelijk met het getal der Romanen. In Zuid -Gallië vinden we eerst in
de achtste eeuw bisschoppen met Germaanse namen elders in
Gallië echter vinden we aan het einde der zevende eeuw al bijna geen
andere. Op de Parijse synode van 614 zijn er van de 79 bisschoppen
al 37 met Duitse namen. Echter is juist in deze tijd het groeiend aantal
bisschoppen met Germaanse namen nog volstrekt geen bewijs, dat
het Christendom bij de Franken dieper was doorgedrongen. Het
bisschoppelijk ambt in het Frankische rijk schonk zoveel eer en macht,
dat ongetwijfeld ook tal van voorname Franken zich door die uiterlijke
voordelen aangetrokken voelden, om de geestelijke stand te omhelzen,
terwijl koninklijke gunst, met het oog op diezelfde voordelen, de
bisschoppelijke zetels heel graag toewees aan personen, die aan het hof
groot vertrouwen genoten.
Een onweerlegbaar bewijs voor de verinnerlijking van het
Christendom onder de Franken is het niet geringe aantal Frankische
heiligen uit de voornaamste zowel als uit lagere kringen. Uit de
Frankische koninklijke familie noemen wij de kleinzoon van Clovis,
de H. Clodoald, de stichter van het naar hem genoemde klooster
St. Cloud, uit de lagere standen de heilige jager Brachio, die in
Auvergne op de zwijnenjacht was, de heilige kluizenaar Emilianus

aantrof en door diens voorbeeld tot het kluizenaarsleven werd geleid.
Aan de heilige Clotilde en Radegonde, die reeds meermalen genoemd
werden, behoeven wij niet meer te herinneren.
Gaan wij nu over tot de belangrijkste vraag: welke resultaten
bereikte het streven der Kerk wat het godsdienstig en zedelijk leven
betreft?
Voor het uiterlijk overwon het Christelijk geloof snel de overblijfselen van heidendom onder de Franken in het Romaans -Frankische Gallië. Fier voelden de Franken zich Christenen, ledematen
en verdedigers der katholieke Kerk. Dus waren zij gaarne bereid, de
uiterlijke plichten van hun geloof te vervullen.
De Zondagse godsdienstoefeningen werden goed bezocht. Als
de klokken luidden voor de metten, stond het volk op en kwamen er
reeds velen in de kerk de metten meebidden. Bij de Mis waren de
kerken stampvol. Koning Gontran was bang, dat in die volte een
moordenaar hem te na zou komen, en betrad daarom de kerk te
midden van een groot gevolg. De toeloop was natuurlijk het grootst
op hoge feestdagen en op de feestdagen der meest geliefde heiligen.
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Dan kwam er ook veel volk van elders, en als men voor de nacht geen
onderdak kon vinden, overnachtte men in de kerk, waartegen de
synode van Auxerre in het jaar 585 opkwam. IJverig werd ook deelgenomen aan de driedaagse bidprocessies, rogationes de eerste
moet uitgeschreven zijn door de H. Mamertus, bisschop van Vienne
(f 475) op de drie werkdagen voor het feest van Christus' hemel
Zij, die 's Zondags de Mis bijwoonden, ontvingen gewoonlijk-vart.
ook de H. Communie. De leken waren verplicht, minstens op de drie
grote feesten, Kerstmis, Pasen en Pinksteren, te communiceren.
Werd in de veelvuldige Communie een praxis der Christelijke
oudheid gevolgd, ook met de wijze van communiceren was dit het
geval. De communicerenden ontvingen staande het Lichaam des
Heren in de rechterhand, die kruiselings door de linker werd ondersteund. De vrouwen mochten het Eucharistische Brood niet met de
blote hand aannemen, zij moesten er een doek over hebben, en ook
haar hoofd moest met een doek bedekt zijn. Het Eucharistische Brood
had de vorm van een grote krans (corona) ; daarvan werden stukken
afgebroken en onder de communicerenden verdeeld. Voor die uitdeling waren dus grote (meest zilveren) schotels, patenae, nodig; ze
waren zo groot, dat ze schennend bij het wassen der voeten misbruikt
konden worden. De huidige wijze van Communie uitreiken, waarbij
de H. Eucharistie de communicerenden in de mond wordt gelegd,
is waarschijnlijk eerst in de achtste en negende eeuw ingevoerd, toen
ook de vorm der hostie veranderde. Nadat de gelovigen het Eucharistische Brood hadden ontvangen, werd hun door de diaken de kelk
aan de lippen gehouden. Als er velen communiceerden, was het een
bijzonder grote kelk, met enige handvatten, en vervaardigd van glas,
hout, koper, tin of een edel metaal.
Maar ook buiten de kerk werd er gebeden, bij vele dagelijkse
handelingen, vooral bij de maaltijden. Men dronk geen beker water,
zonder er het kruisteken over te maken. Het lijk van een Christen
werd door geestelijken onder psalmgezang naar zijn laatste rustplaats
begeleid. Zelfmoordenaars mochten niet bij de graven der Christenen
begraven worden.
Aan geloof en godsdienstige overtuiging ontbrak het in het
Frankische rijk geenszins. Ook zij, die de Christelijke zeden het
meest verachtten, spotten niet met het geloof, maar deelden het met
de anderen. De karakteristieke fout lag elders: wijl het geloof voor
een groot deel berustte op het besef van Gods macht en zich uitte in
vreze Gods, zag men uit naar directe bewijzen van Gods macht in
bovennatuurlijke gebeurtenissen en geloofde men licht aan wonderen. Wel trad er ook reeds verstandige critiek op, maar die was niet
in staat, de juiste grenzen te handhaven. Dus werd het volk licht
het slachtoffer van bedriegers. Een man uit Bourges gaf zich voor
Christus uit, en een vrouw, die met hem omzwierf, voor zijn zuster,
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die hij Maria liet noemen. Hij vond niet alleen bij de boeren, maar ook
onder geestelijken geloof. Als hij in een plaats aankwam, zond hij
lieden vooruit, die ongekleed ronddansten en daardoor zijn komst
kenbaar moesten maken. Natuurlijk was gebrek aan ontwikkeling een
der oorzaken van dit gemis aan onderscheidingsvermogen. Het
verval der Romeinse ontwikkeling ging samen met de onbeschaafdheid en het bijgeloof der Germanen.
Groot was de verering der heiligen. De tijd der martelaren lag nog
niet zo ver achter de rug. Het getal der bloedgetuigen uit de tijd der
Romeinse Christenvervolgingen was in de vijfde eeuw vergroot door
nieuwe martelaars, die in de tijd der Volksverhuizing voor hun geloof
waren gestorven. Maar al was de verering der heiligen groot, de kennis
van hun daden was gering. Geschreven traditie kwam er weinig, en zij
werd slechts door weinigen verstandig bewaakt. De meeste legenden
over Merovingische heiligen zijn eerst in de achtste eeuw te boek
gesteld en vaak steunen ze slechts op schrale, dubieuze mondelinge
overlevering, zoal niet op fantasie. Iedere stad achtte zich gelukkig,
reliquieën van martelaren of andere heiligen te bezitten.
Bijzondere verering werd betoond aan de H. Martinus, de
nationale heilige der Franken; de Merovingische koningen voerden
zijn mantel (capa) als kostbare reliquie met zich mee. De plaats, waar
die reliquie bewaard werd, heette capella, de geestelijke, die haar
bewaarde, capellanus dit is de oorsprong van onze woorden kapel
en kapelaan. Het graf van de heilige te Tours was de voornaamste
bedevaartplaats der Franken. Voor de basiliek strekte zich een atrium
uit, een groot vierkant voorplein, omgeven door zuilengangen en
allerlei gebouwen, vooral cellen, waarin de pelgrims de nacht konden
doorbrengen. Men vond daar ook stenen kruisen, huisjes die
reliquieën bevatten, en kleine monumenten, ter herinnering aan
wonderbare genezingen opgericht. Dat atrium had bijzondere betekenis: het genoot immuniteit en was daardoor de beste wijkplaats
in heel hel Frankische rijk. Geen beambte van de staat mocht op
de immuniteit inbreuk maken door er enige ambtelijke handeling te
verrichten, geen gerechtsdienaar mocht er zijn taak uitvoeren, er
mochten geen belastingen geheven worden.
Hier gold dus het zo belangrijke asylrecht, dat de Christenkerken
van de heidense tempels hadden geërfd, en dat in die tijden van geweld
een onschatbare weldaad was voor iedere stand. Wie het asylrecht
schond, beliep de kerkelijke ban. Het asyl beschermde iedereen, die
vervolgd werd, onverschillig of hij heer was of slaaf, maar het leverde
menigmaal lastige problemen op, die niet makkelijk op te lossen
waren. De kerk wilde hem, die aldus in haar schoot was gevlucht,
slechts uitleveren als excusatus, tegen belofte, onder ede afgelegd, dat
hij niet aan lijf en leven gestraft ,zou worden. Wilde men deze belofte
niet afleggen, dan kon de kerk de misdadiger laten vluchten, en dan

218

Tweede boek

duldde zij niet, dat de geestelijken hiervoor aansprakelijk werden
gesteld. Dit leverde moeilijkheid op, als de gevluchte een slaaf was,
want dan beliep de kerk de verdenking, dat zij slaven aan de eigenaars
wilde ontnemen. Men kwam dus tot deze overeenkomst, dat ook een
slaaf slechts als excusatus aan zijn meester zou worden uitgeleverd,
zo de meester zich verplichtte, zijn lijf en leven te ontzien; maar de
geestelijke zou hem niet laten ontvluchten, tenzij hij de losprijs
betaalde. En als de slaaf het asyl niet verlaten wou? Dan moest de
kerk, volgens een bepaling van het concilie van Orleans in 542, de
heer het recht geven, de slaaf te vatten. Voor vrijen, die binnen het
asyl waren gekomen, nadat zij ter dood veroordeeld waren, werd de
doodstraf veranderd in verbanning of verlies van vrijheid. In alle
gevallen echter werd de kerk de gelegenheid geboden, ten gunste der
vervolgden tussenbeide te komen, en zij maakte van die gelegenheid
gaarne gebruik. Vandaar dan ook, dat het asyl van St. Martinus
door tal van ongelukkigen werd opgezocht. Zij hielden zich daar
weken en maanden lang op, wijl zij anders hun leven niet zeker waren.
Bij hun aantal kwamen dan de vele gelovigen van nabij en van verre,
de nieuwsgierigen, en de kooplieden, die van de drukte gebruik
maakten, om hun waren te koop aan te bieden, en ook vertellers en
goochelaars, om het publiek te vermaken en geld te verdienen. Zo
ontwikkelde zich die bedrijvigheid der bedevaartplaatsen, die ook
elders waar te nemen viel.
Bijzondere verering genoot ook het graf der geliefde martelaren
van het Thebaanse legioen, de H. Mauritius en gezellen, te Agaunum,
het huidige St. Maurice in Wallis. Hier had Sigismond, de jonge
katholieke koning der Bourgondiërs, een laus perennis, een onafgebroken psalmgezang van monnikenkoren, die elkaar afwisselden,
ingesteld, tot boete voor de moord, die hij op zijn zoon had gepleegd.
Naar het voorbeeld van Agaunum werd dit eeuwigdurend psalmgezang ook in andere kerken ingesteld, te Chalon-sur-Saone en te
St. Denis bijvoorbeeld.
Met de verering der heiligen hangt samen de reliquieënverering.
Welke omvang die had, wordt ons menigmaal door schrijvers van die
tijd verhaald. Reliquieën noemde men de lichamen der heiligen en
delen daarvan, en bovendien alle voorwerpen, die met de heiligen of
hun stoffelijk overschot in aanraking waren geweest. De reliquieën
werden vereerd als overblijfselen van een heilige en als middelen des
Neils van de aanraking verhoopte men krachtdadige hulp, speciaal
genezing bij ziekte. In die tijd schroomde men echter in 't westen nog,
de lichamen der heiligen rechtstreeks aan te raken vandaar, dat

men toen in het Frankische rijk zijn heil zocht bij minder directe
overblijfselen der heiligen: de stoffen, die het gebeente omhulden,
reliquiekasten, en ook het stof, dat op de graven der heiligen was
neergekomen; dat bewaarde men als een schat. Er werden hulzen,
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waarin stukjes linnen zaten, op de graven der heiligen gelegd; die
hulzen golden later als reliquieën (brandea geheten) met wonderdadige kracht. Gewoonlijk waren het dus zulke souvenirs van de
graven der heiligen, die men toen in het westen als reliquieën trachtte
te verkrijgen en naar elders overbracht. Daar kwamen dan bij deeltjes
van kleren der heiligen, bladeren, die in het graf hadden gelegen, was
van de kaarsen, die op het graf van een heilige brandden, olie uit de
lampen, die daarboven van de zoldering afhingen, water uit een bron,
die de heilige gewijd was, splinters van de deuren ener kerk, bloemen,
die met het reliekschrijn in aanraking waren gebracht, bloemen van
de altaren, en aarde uit een kerk, speciaal van de heilige plaatsen te
Jeruzalem.
De Grieken, die reeds toen de lichamen der heiligen verdeelden,
om stukken er van naar elders te kunnen overbrengen, verweten de
Latijnse kerk, dat haar reliquieën geen kracht bezaten; immers, die
mocht slechts worden toegeschreven aan lichamelijke overblijfselen
van heiligen of aan voorwerpen, die tijdens het leven der heiligen,
vooral onder de marteling, met hen in aanraking waren geweest:
kleren, die zij gedragen, voorwerpen, die zij aangeraakt hadden en
dergelijke. In het westen echter dacht men er toen niet over, de
lichamen der heiligen te gaan verdelen men schroomde zelfs,
lichamen van heiligen te vervoeren, als daar geen gewichtige reden
voor bestond.
Zo geschiedde het in de vroege Middeleeuwen in het westen
maar zelden, dat lichamen van heiligen naar elders werden overgebracht, en dan nog slechts met het doel, hun een waardige rustplaats te schenken. Het geschiedde hier het eerst met het gebeente

van de heilige Gervasius en Protasius, door Ambrosius buiten de stad
gevonden; hij liet het in 386 overbrengen naar de basiliek, die hij
pas te Milaan had gebouwd (nu S. Ambrogio maggiore). Daarop
volgde de translatie van de heilige Vitalis en Agricola naar Bologna in het
jaar 392. Maar Gregorius de Grote noemde het nog heiligschennis,
de lichamen der heiligen aan te tasten, _ en tot in de achtste eeuw
kwam er te Rome geen translatie voor. Men ging daar te Rome eerst
toe over, toen de Longobarden herhaaldelijk in de omtrek van Rome
verwoestingen aanrichtten; toen bracht men de heiligen der catacomben binnen de stad in veiligheid. In de achtste eeuw begon men
stoffelijke overblijfselen van heiligen eerst in hun geheel, daarna nog
slechts in gedeelten weg te schenken, voornamelijk om te voldoen aan
krachtige wensen in het Frankische rijk. Daar was de vroegere
schroom, om de oorspronkelijke rustplaatsen der heiligen te onteren,
geweken, doordat de nood der tijden er toe gedwongen had, tal van
lichamen van heiligen uit hun graven weg te voeren.
Met het oog op het grote verlangen naar het bezit van reliquieën
en het bijna onbeperkt vertrouwen op haar wonderbare kracht mag
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men zich niet verbazen, dat velen zich niet ontzagen, zich op onrecht
wijze het bezit van reliquieën te verzekeren. Talrijk zijn de-matige
voorbeelden van reliquieëndiefstal, waaraan ook priesters zich
schuldig maakten. Men werd in dit opzicht steeds luchthartiger. In
de achtste eeuw is reliquieëndiefstal in heel de Christenwereld een
gewoon verschijnsel. Die werd toen beschouwd als een zonde,
waaruit slechts het prijzenswaardig verlangen naar reliquieën sprak,
en die men dus gaarne door de vingers zag. Een dergelijk verschijnsel
in onze dagen is de luchthartigheid, waarmee velen vergeten, geleende
boeken terug te geven. Welke openbare bibliotheek moet niet steeds
klagen over diefstal van boeken! Praalzucht, wanbegrip, misverstand
werkten er vervolgens toe mede, dat aan het einde der Middeleeuwen
rijke reliquieënverzamelingen voorkwamen, waarover men zich
slechts matig kan verheugen. Hier nemen wij de karakteristieke
vervlakking van het godsdienstig leven waar, die in de Middeleeuwen
helaas met veel moois samenging, en die dus reeds in de zesde eeuw
begon.
Nog dieper echter wordt onze kijk op die tijd, als wij het antwoord zoeken op de vraag, hoe het in het Frankische rijk stond
met de zedelijkheid, die toetssteen van echte godsdienstigheid.
Helaas krijgen wij dan meer slechte dan goede indrukken. Wij moeten
soortgelijke toestanden constateren, als wij waarnemen in andere
Germaanse staten, die op Romaanse bodem ontstonden, en waar de
Germanen, na zich onder de Romaanse bevolking gevestigd te
hebben, weldra tot diep zedenbederf vervielen. In het Frankische rijk
nemen we zulks vooral bij de koninklijke familie waar. Wat verhaald
wordt over het bloeddorstig optreden van Clovis zullen wij hier niet
in aanmerking nemen, want er bestaat goede grond tot de mening, dat
die verhalen ontleend zijn aan de heidense volkssagen der Franken.
Die heidense volksmond vond genot in beschrijvingen van sluwe
wreedheid, verzon ze gretig en schreef ze gaarne toe aan hen, van
wier kracht en slimheid men overtuigd was. Niet weg te redeneren
echter zijn de afschuwelijke grofheden en wreedheden, die onder
Clovis' opvolgers de troon der Merovingers bezoedelden. Dergelijke
gruwelen kwamen meestal voort uit de rampzalige Germaanse
opvatting, dat het rijk, bij de dood van een vorst, onder alle zonen
gelijkelijk verdeeld moest worden, alsof het een persoonlijk erfgoed
was.
Van Clovis' zonen viel het eerst Clodomer, in 524, in de slag bij
Véséronce, waarin Franken tegen Bourgondiërs vochten. Zijn drie
zoons werden door hun grootmoeder Clotilde in bescherming
genomen. De ooms echter wilden zich van die knapen ontdoen, om
het rijk van Clodomer onder elkaar te kunnen verdelen. Door list
haalden zij de knapen van de grootmoeder weg; toen zonden zij een
boodschapper tot haar met een schaar en een ontbloot zwaard: de
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grootmoeder moest beslissen, of haar kleinkinderen gedood zouden
worden, ofwel dat zij, met de schaar van hun hoofdhaar beroofd, in
het klooster zouden worden geplaatst. Clotilde wilde het erfrecht van
haar kleinkinderen handhaven en riep uit: „Ik zie ze liever dood dan
zonder hun lokken." Toen Clotarius dit antwoord vernomen had,
greep hij zijn oudste neef bij zijn arm, wierp hem ter aarde en stiet
hem een mes in de schouder. Toen de knaap het uitkreet, wierp zijn
broer zich voor de voeten van de andere oom, Childebert, en smeekte
om genade. Childebert liet zich verbidden en verzocht Clotarius, de
knaap het leven te sparen. Maar Clotarius voer tegen Childebert uit
en verweet hem, dat hij heimelijk eigen bedoelingen nastreefde. Toen
stiet Childebert de knaap van zich af, Clotarius greep het kind en
doodde het eveneens met zijn mes. De kinderen waren zeven en tien
jaar oud, toen zij vermoord werden. Een derde neef, Clodoald geheten,
was door enige getrouwen in veiligheid gebracht. Hij sneed zichzelf
het haar af, trad in de geestelijke stand en werd de heilige, die het
naar hem genoemde klooster St. Cloud stichtte.
Het ergste is, dat zulke gruwelen alras geen indruk meer maakten
op de openbare mening. Ze kwamen zo vaak voor, dat men er aan
wende. Zij wekken vooral dan afschuw, als nog onbetoomde zinnelijkheid met de wreedheid samenspande. Voor de heiligheid van het
huwelijk hadden de meesten dier vorsten geen ontzag. Het meest
berucht zijn de gebeurtenissen, waaraan de naam verbonden is van
Fredegonde, de minnares van koning Chilperik. Deze Chilperik was
een zoon van de zoëven genoemde koning Clotarius I, die voor korte
tijd, na de dood van zijn broer Childebert, van 558 tot 561, heel het
rijk onder zijn heerschappij had. Na zijn dood echter was het rijk weer
verdeeld onder zijn zonen, Charibert, Sigibert, Gontran en Chilperik.
Naijverig zag Chilperik naar het hof van zijn broer Sigibert, koning
van Austrasië, die gehuwd was met de Westgotische koningsdochter
Brunhilde. Door haar hoge afkomst, haar uitstekende opvoeding en
haar ontwikkeling schonk Brunhilde aan Sigibert's huis een glans,
waartegen het hof van Chilperik zeer ongunstig afstak. Chilperik, die
met zijn minnares Fredegonde leefde, kwam dan ook tot het besluit,
te huwen met de zuster van Brunhilde, Galswintha. De vader gaf
eerst toestemming, nadat Chilperik onder ede beloofd had, alleen aan
de prinses de positie van koningin te verlenen. Chilperik vergat die
eed echter spoedig. Het duurde niet lang, of Fredegonde heerste
opnieuw in zijn huis. Galswintha verzocht, naar haar vader te mogen
terugkeren. Chilperik liet haar echter worgen en verhief Fredegonde
tot zijn gemalin. Haar monsterachtige heerschappij over Neustrië was
een aaneenschakeling van moorden: zij liet de enige zoon van een
andere vrouw, die Chilperik was overgebleven, uit de weg ruimen, en
vervolgens Chilperik's moeder en zuster, koning Sigibert van
Austrasië, de bisschop van Rouaan en vele anderen. Meermalen nam
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zij sluipmoordenaars in dienst, om zich ook van de gehate Brunhilde
te ontdoen. Wij behoeven hier echter niet alle gruwelen op te sommen,
waarmee de Merovingische troon werd geschandvlekt. Wij vinden
het verval van dat vorstenhuis het best gekenschetst in een profetie,
die in de zevende eeuw vermeld werd. De moeder van Clovis zou in
een visioen het lot van haar nakomelingen hebben aanschouwd in een
opeenvolging van dieren. Eerst zag zij een leeuw, die haar zoon Clovis
verbeelden moest, dan luipaarden en eenhoorns, vervolgens vraatzuchtige beren en wolven, en eindelijk honden, die elkaar verscheurden, terwijl het volk om hen heen niets deed dan twisten en vechten.
Wel gingen de bandeloosheid en de onzedelijkheid onder het
volk bij lange niet zo ver als in de vorstelijke familie. Maar ook daar
was het zedelijk peil nog bedroevend laag, zowel bij de Romanen als
bij de Franken ; trouwens, gelijk elders verviel ook hier geleidelijk
het onderscheid tussen die twee stammen. Wie een ambt bekleedde,
zag daarin gewoonlijk slechts een kans, om zich te verrij ken, en de
dienaars dier beambten deden als hun heren. Moest er gestraft
worden, dan ging men met zo grote wreedheid en zo volkomen
verwaarlózing van alle vormen te werk, dat men er eer een wraakneming dan een gerechtelijke straf in zag. Maar al te vaak stond ook
de kerk tegenover die barbaarsheden machteloos. Albinus, de stadhouder der Provence, die later bisschop werd en lang de slechtste nog
niet was, wilde eens de aartsdiaken Vigilius van Marseille in hechtenis
nemen, wijl die was opgekomen voor zijn roofzieke bedienden. Het
was Kerstmis. De bisschop was de kerk binnengekomen, en de Mis
zou beginnen. Toen de stadhouder de aartsdiaken zag, sprong hij op,
greep de aartsdiaken, mishandelde hem met vuistslagen en schoppen
en liet hem in de gevangenis werpen, zonder zich te storen aan de
heiligheid van de dag of aan de smeekbeden van bisschop en volk. 1 )
Maar ook het volk ging, wanneer het kon, ruw te keer, om zijn
toorn te luchten. In de tijd van Theodebert I werd Parthenius fel
gehaat wegens de zware belastingdruk, die hij het volk van Austrasië
oplegde; hij had zich schuldig gemaakt aan tal van gruwelen en was
bovendien een beruchte brasser. Toen de koning gestorven was (548),
vluchtte hij in de kerk te Trier, en om hem aan de woede des volks te
ontrukken, borgende geestelijken hem in een kist en bedekten zij hem
met liturgische gewaden. Het volk drong de kerk binnen, doorzocht
alle hoeken, dwong de kerkbewaarders, de sleutel van de kist af te
geven en ontdekte zijn vijand; hij werd mishandeld, de kerk uit
gesleept, aan een zuil gebonden en gestenigd. 2)
Het asylrecht der kerk werd nog meer door het volk geschonden
dan door de machthebbers. Aartsbisschop Praetextatus van Rouaan
werd Pasen 586 aan het altaar in zijn kathedraal doorstoken door een
1)

G r e g o r i u s, Hist. Fr, 1. IV c. 43.

2)

Ib., 1. III c. 36.
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huurling van Fredegonde, wie hij haar schandelijk levensgedrag
verweten had. 1 ) In de tijd van koning Chilperik wilde een man in de
kerk van St. Denis de zuiveringseed afleggen voor zijn dochter, die
beschuldigd was van echtbreuk. Toen hij gezworen had, beschuldigde
de tegenpartij hem van meineed. De twee families werden handgemeen, trokken hun zwaarden en vochten in de kerk. 2) Werd de
heiligheid der kerk zo weinig ontzien, dan hoeft het ons niet te ver
dat tucht en orde nergens meer werden gehandhaafd, dat-wonder,
de ruwheid en wreedheid door veel innerlijke strijd zelfs aanhoudend
groeiden. In eigen land werd even erg geroofd en geplunderd en
onteerd en gemoord als in den vreemde. Gregorius van Tours, de
waarheidlievende geschiedschrijver der Franken, besluit aldus zijn
verhaal over de niets ontziende strijd tussen de gebroeders Sigibert
en Chilperik: , ,In die tijden was er in de kerken groter jammer dan
in de tijd der vervolging van Diocletianus." 3 )
Bij die ruwe wreedheid kwam een mateloze genotzucht. Dronkenschap was een ondeugd van alle standen. De heiligheid van het
huwelijk werd maar al te vaak met voeten getreden de lof, eens door
Salvianus de kuisheid der Germanen toegezwaaid, werd niet meer
verdiend. Niets ontzag men in zijn streven naar genot, eer, macht en
geld, en het leven van medemensen werd daarbij even weinig geëerbiedigd als de geboden van de Christelijke zedenleer, de plichten van
trouw en de heiligheid van de eed. Een priester uit Tours (een berucht
man overigens) placht te zeggen, dat een schrander mens niet anders
te verslaan was dan door meineed. 4 ) Niet alleen de vrouwen, maar
ook de priesters en bisschoppen werden in dit verval der zeden
meegesleurd. Austrechild, de zieke gemalin van koning Gontran,
was hartstochtelijk aan het leven gehecht: toen zij haar einde voelde
naderen, was zij zo vervuld van toorn jegens de dokters, dat zij
Gontran liet zweren, dat hij die mannen zou laten doden, die haar
met hun medicijnen het leven hadden verkort. De koning, die de
bijnaam de Goede verwierf, en zelfs als heilige vereerd werd, wijl hij
zoveel kerken had gebouwd, kwam die belofte na, en behoedzaam
voegt Gregorius van Tours aan het verhaal de woorden toe: „Tal van
verstandige mensen menen, dat zulks niet zonder zonde is geschied. " 5 )
Een afstotelijk paar zijn de bisschop Badegisel, die verklaarde, zich
niet van wraak te laten weerhouden omdat hij geestelijke was, en zijn
vrouw, die gruwelen beging, te stuitend om na te vertellen. 6 ) Cautinus, bisschop van Clermont, werd wegens zijn levenswijze door
eenieder verfoeid. Hij bedronk zich dermate, dat vier mannen hem
slechts met moeite van tafel konden verwijderen. Toen zekere
priester, Anastasius, hem zijn bezittingen niet wou afstaan, liet de
G r e g o r i u s, Hist. Fr. 1. VIII c. 31.
Ib., 1. IV c. 47.
Ib., 1. V c. 35.
16. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.

2)

Ib., .1. V c. 32.
Ib., 1. V c. 49.
6) Ib., 1. VIII c. 39.
4)
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bisschop hem in een crypte in een sarcophaag sluiten, waarin een lijk
lag, om hem aldus levend te begraven. Gregorius van Tours verhaalt
ons, hoe het de priester gelukte, een zo afgrijselijke dood te ontsnap pen. Over Cautinus zegt hij dan nog: jr was in hem niets heiligs,
niets achtenswaardigs. Boeken bezat hij in het geheel niet, noch
kerkelijke noch wereldlijke. De Joden was hij zeer toegedaan en
verkleefd, niet omdat hij, gelijk het een herder betaamd zou hebben,
bezorgd was voor hun zieleheil, maar wijl zij hem waren verkochten,
meest tegen hogere prijs, dan ze waard waren." 1 ) Van de andere kant
kwam het voor, dat bisschoppen door hun clerici niet alleen uit gescholden en mishandeld, maar zelfs vermoord werden. De sluipmoordenaars, die, als bedelaars vermomd, met vergiftigde dolken
door Fredegonde werden afgestuurd op Childebert, de zoon van
Brunhilde, waren geestelijken. 1
Ter vervulling van de treurige taak des geschiedschrijvers, ook
op zulke donkere schaduwen te wijzen, mogen de aangehaalde
voorbeelden volstaan. Ontsteld vragen wij ons af, hoe het mogelijk
was, dat dergelijke personen een plaats konden vinden in de dienst
der kerk, die toch ook zoveel bewijzen van zegenrijke activiteit gaf.
De oorzaak moet, zoal niet geheel, dan toch voor een groot gedeelte
gezocht worden in het feit, dat de kerk aan de macht des konings was
overgeleverd. In haar dankbaarheid voor de belangrijke positie, die
de Merovingers aan de kerk hadden geschonken, liet zij zich bijna
geheel door het koningschap overheersen. Zo treden hier dezelfde
verschijnselen op, die wij onder Constantijn en zijn zoons waarnemen
alleen werden de gevolgen bij de Merovingers, nog halve barbaren,
vooral op zedelijk gebied noodlottig. Met de koninklijke familie
ontaardde ook het episcopaat. In de zesde eeuw en in het begin der
zevende eeuw vervulde het over het algemeen, ondanks alles, zijn
taak goed daarna echter daalde het peil schrikbarend. De kerkelijke
tucht verviel. Het metropolitaans verband verslapte. De concilies
worden steeds zeldzamer en houden eindelijk geheel op. De geloofsverkondiging van de zijde der Frankische kerk had geen betekenis
meer. De bisdommen werden beschouwd als particulier bezit, waarom
met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen gestreden werd. Het
aantal onwetende, bijgelovige, slechte priesters groeide in de zevende
)

eeuw zichtbaar.
Nu kan men de vraag stellen: Wat is er dan nog voor verschil
tussen de Ariaanse Germaanse rijken en de katholieke? Waaruit
blijkt de hogere beschavingsmacht van het katholicisme? Zelfs in
deze moeilijke tijd kwam zij uit. De Frankische kerk was nog niet
geheel in nationale boeien geslagen en daardoor ten ondergang
gedoemd. Dank zij haar katholiek karakter, dank zij de algemeenheid

') Gregorius, Hist. Fr. 1. IV c. 12.

2)

Ib., 1. VIII c. 29.
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der Kerk, kon zij hulp ontvangen van elders. Die hulp kwam eerst uit
Ierland, toen van de Angelsaksen beide malen uit landen, die niet
vergiftigd waren geweest door de verdorvenheid der Romeinse
hypercultuur. De strijd dier sanerende krachten behandelen wij in de
volgende hoofdstukken.

§ 3. Het werk der Ierse geloofspredikers. Het verval
der Frankische Kerk
De Ierse geloofspredikers waren de eerste krachten van zuiver
Keltische stam, die belangrijke invloed uitoefenden op de ontwikkeling der Christelijke beschaving op het vasteland. Veel vroeger
reeds, in voorhistorische tijd, hadden de Kelten op de ontwikkeling
der westerse cultuur invloed uitgeoefend. Er was een tijd, dat zij zich
ver over het westen van Europa verspreidden. Zij bezetten bijna het
hele Alpengebied, Zuid - Duitsland, West- Duitsland van de Rijn tot
de waterscheiding tussen Rijn en Weser, heel Gallië en het Britse
eiland. Uit dit gebied zien wij ze in historische tijd verder dringen, in
drie grote verhuizingen. Een gedeelte trok naar Spanje en bewoonde
daar de zuidwestelijke helft van Arragon, en heel het noorden van
Oud- en Nieuw -Castilië, waar zij de tweede laag tot vorming der
nieuwe Spaanse natie uitmaakten, terwijl anderen, over zee komend
van de mond der Loire en uit Bretagne, zich in het noordwesten van
het Pyrenese schiereiland vestigden, onder de Iberische stam der
Lusitaniërs. Later, in de vierde eeuw voor Christus, namen Kelten
in Noord - Italië de Po- vlakte in beslag, die naar hen Gallia werd
genoemd. In de derde eeuw trokken enige Keltische stammen,
Galaten genoemd, nog verder naar het oosten, naar het Balkanschiereiland; zij plunderden Griekenland en vestigden zich in het
hartje van Klein -Azië, waar de Romeinse provincie Galatië, met de
hoofdstad Ancyra (Angora), hun naam behield, terwijl ook de brief
van de apostel Paulus aan de Galaten aan hen herinnert. Als naburen
met een hogere beschaving waren de Kelten de eerste leermeesters
der Germanen. Zij leidden de Germanen het bronstijdperk en daarna
het ijzertijdperk in; ook leerden zij hun de beginselen van staatsvorming, want uit de Keltische taal stammen de woorden rijk en'
ambt. Bijna alle Kelten werden door de Romeinen onderworpen, maar
niet overal even diep drong onder hen de Romeinse cultuur door.
Hoe verder zij verwijderd waren van het Romeinse kernland, des te
zwakker bleef de invloed der Romeinse cultuur. Wel ontvingen zij
allen met de Romeinse cultuur het Christendom.
Hun volksaard heeft zich betrekkelijk zuiver gehandhaafd in de
verste westelijke uithoeken, in het Franse Bretagne, in Wales, op het
eiland Man, en in Schotland en Ierland. Schotland werd slechts voor
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een klein gedeelte door de Romeinen veroverd, Ierland in het geheel
niet; daarom is Ierland ook het eigenlijke kernland van de Keltische
stam gebleven. In de vroegste Middeleeuwen werden de Ieren Scoten
genoemd en schonken zij hun naam aan Schotland, waar zij sinds de
vijfde eeuw na Christus de oude Picten verdrongen. Het Ierse eiland
heette aanvankelijk £riu (dativus Érinn), waarschijnlijk een contractie
van Iberiu, waarvan de Romeinen, naar de Griekse schrijfwijze,
Hibernia maakten. Tot ver in de Middeleeuwen echter wordt Ierland
nog Scotia genoemd, ter onderscheiding van Schotland nader aangeduid als Scotia maior of Scotia Hibernica. De termen Schotse
monniken en Schotse kloosters kunnen dus in de Middeleeuwen zowel
Ierse als Schotse monniken en kloosters betekenen.
Nergens vinden wij zoveel geestdrift bij de aanvaarding van het
Christendom als in Ierland. Die geestdrift, kenmerkend voor de
Keltische aard, bezielde ook de vele geloofsverkondigers, door Ierland
uitgezonden, en kwam later nog tot uiting, bij de Fransen van
hoofdzakelijk Keltische afkomst, in de uit Frankrijk gesproten ijver
der Kruisridders. Er gaat echter mee samen een zeker tekort aan
bestendigheid en organisatie wij kunnen dat reeds bij de Ierse
geloofspredikers van de zevende eeuw waarnemen.
Het Christendom had ook in Brittannië zijn vormen van organisatie verkregen, toen het nog een Romeinse provincie was. De bis
zetels van York, Londen en Lincoln werden reeds in 314-schopelijk
op het concilie van Arles vertegenwoordigd. Te Verulam bij Londen
bleef de traditie gewagen van de marteldood van St. Albanus, tijdens
de kerkvervolging door Diocletianus.
Veel beroering verwekte in het begin der vijfde eeuw Pelagius,
in het Romeinse Brittannië waarschijnlijk uit Ierse ouders geboren,
met de dwaalleer, die naar hem vernoemd werd, en die hij te Rome,
in Afrika en in het oosten verbreidde. In Brittannië zelf heeft hij haar
niet gepredikt. Daar schoot zij eerst later wortel, hetgeen bisschop
Germanus van Auxerre aanleiding gaf, in opdracht van een Gallische
synode tweemaal naar Brittannië te gaan (429-431 en 447) om er de
dwaling uit te roeien.
Inmiddels hadden de Romeinse legioenen, in het jaar 407,
Brittannië ontruimd. Reeds in 428 verschenen in hun plaats de
Angelsaksen, en die kwamen nadien in steeds groter scharen, de
Britten naar het westen dringend. Een gedeelte der Brittanniërs
verliet onder die druk zijn vaderland en verhuisde naar het schiereiland Armorica aan de overkant der zee; dat keltiseerden zij en
maakten zij tot het huidige Bretagne, Brittannia minor; ook vestigden
er zich enigen op het Pyrenese schiereiland, in Galicië. Zij, die achter
waren gebleven, verdedigden volhardend de beschaving, die zij van
de Romeinen hadden overgenomen, en het Christendom. De uiterlijke
en innerlijke noden der Britten zijn ons afgeschilderd door de heilige
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Gildas, die het klooster Gildas-de -Ruis in Bretagne stichtte. Hij was
een strenge asceet, die ongeveer dezelfde kijk op zijn tijd had als
Salvianus van Marseille. De toestand onder de Britten om hem heen
was dan ook niet veel anders, dan die Salvianus in de vijfde eeuw in
Zuid - Gallië beleefde. In het geschrift ,,Over Brittannië's ondergang
en klacht ", omstreeks 540 geschreven, verhaalt hij eerst, hoe de
Romeinen over Brittannië geheerst en het toen verlaten hadden; dan
toont hij aan, hoe de Britten getuchtigd werden wegens hun zonden,
waaronder hij vooral ontucht en leugen noemt, en aan hun vijanden,
Picten, Scoten en Angelsaksen, werden overgeleverd. Nog eenmaal,
bij Bath omtrent het jaar 500, liet de Almachtige hen overwinnen,
onder aanvoering van de dappere en waarheidlievende Ambrosius
Aurelianus, maar aanzienlijke verbetering kwam hierdoor niet. Dan
richt hij een strafpredikatie tot zijn tijdgenoten, en meer in 't bijzonder
tegen de regerende klassen, de koningen en de priesters; onder de
eerstgenoemden brandmerkt hij enige verdorven persoonlijkheden,
in de laatsten laakt hij in 't algemeen de ondeugden van hun stand,
en speciaal de simonie. Ook hier vinden wij dus het rampzalig erfgoed
van maatschappelijk bederf, dat de Romeinen overal achterlieten, en
waartegen wel enkelen zich kunnen vrijwaren, maar niet de hele
gemeenschap; de kloosters waren de enige toevlucht voor hen, die
het Christelijk ideaal nog nastreefden. In de stijl herkennen wij
duidelijk het Keltisch karakter aan de dichterlijke, overladen dictie,
rijk aan beelden en fantasie, de uitdrukking echter van een diepe en
ernstige liefde voor de idealen van Christelijke deugd. Een eigenaardig
werk ontstond omstreeks dezelfde tijd in een kloosterschool in
zuidwestelijk Brittannië, de Hisperica famina, die in een soort

geheimschrift is opgesteld; het is een verzameling schoolopstellen
over verschillende onderwerpen: de dagelijkse bezigheden der
leerlingen, hemel, zee, vuur, licht, aarde, wind en allerlei andere
thema's. Er zijn van die opstellen verschillende lezingen gevonden.
Ze zijn geschreven met behulp van een glossarium, dat vreemd
verdraaide woordvormingen bevatte. Het was hier natuurlijk een nog
moeilijker taak, de kennis der schoolse taal aan anderen door te geven,
en tot welke wanhopige middelen men daarbij zijn toevlucht nam,
toont ons deze literatuur. Maar ook zien wij hier, waar de Romeinse
overheersing reeds lang ten einde was, duidelijker dan ergens anders,
dat alleen de Kerk de overblijfselen van hogere ontwikkeling bewaarde
en aan volgende geslachten overdroeg.
De Kerk ook heeft de band gelegd tussen Ierland, dat door de
Romeinen niet onderworpen was, en de beschaving van het vasteland.
Als apostel van Ierland wordt vereerd Sint Patrick, die in het noorden
van Brittannië geboren was, door Ierse zeerovers naar Ierland werd
gebracht en daar schapen moest hoeden. Nadat 't hem gelukt was,
uit Ierland te vluchten, bereidde hij zich in Gallië voor op zijn
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apostolische arbeid. Hij leerde op Lérins het kloosterleven kennen,
verbleef geruime tijd in Auxerre en keerde in 432 als geloofsprediker
terug naar de Ieren, wier taal hij kende. Tot aan zijn dood werkte hij
aan de bekering van Ierland, ook als schrijver. Van zijn hand zijn
zeker een soort autobiografie, Confessio geheten, en een brief aan de
Christen-onderdanen van de Brittannische vorst Coroticus, met enige
verzen in de Keltische taal onder de titel Lorica (uitrusting des
geloofs). Het grote aantal legenden, die om zijn naam zijn geweven,
bewijst ons, hoeveel indruk zijn strijd tegen het heidendom, zijn zorg
voor het zieleheil op de Ieren maakte.
De kerkelijke organisatie sloot zich aan bij de maatschappelijke
toestanden, zoals die in Brittannië en Ierland bestonden. Grondslag
was het clanstelsel, de indeling in stammen, door stamhoofden
geregeerd. Want steden waren er in Ierland niet, en die er in het
Romeinse Brittannië bestaan hadden, waren in verval. De diocesen
kwamen dus overeen met de clans. Gewoonlijk werd, bij de uitbreiding van het Christendom in Ierland, door het stamhoofd een
stuk grond voor de kerk en een klooster afgestaan, en in hoofdzaak
voorzag het klooster in de zielzorg voor de stam. Deze eigenaardigheden der Ierse kerk konden zich ongestoord ontwikkelen, wijl zij
geheel op zichzelf stond en bovendien het geluk had, gespaard te
blijven voor de stormen der Volksverhuizing. Hier wordt ons voor het
eerst duidelijk, hoeveel groter geschiktheid de bodem bezat voor het
ontkiemen van het Christelijk zaad, als de ondergrond niet werd
gevormd door de ontaarde samenleving der ouden, die overal op het
vasteland, ook in de kerk, verwarring en achteruitgang had veroorzaakt. Waren het op het vasteland vooral de kloosters, die de
Christelijke zeden nieuw leven instortten, in Ierland was dat in
nog veel hoger mate het geval. Er waren nergens zoveel kloosters
als daar. Religieus idealisme en geestdrift waren nergens zo groot
als in Ierland.
Niet alleen waren de kloosters talrijk, maar wij kunnen ook een
buitengewone ernst in het streven naar Christelijke volmaaktheid
waarnemen bij de vele monniken, die de afzonderlijke kloosters
bewoonden. Middelpunt van die kloosterlijke bloei was het klooster
Clonard in Meath aan de oostkust, in 520 gesticht door Finnian, de
leerling van de Britse bisschop David van Menevia. Clonard, dat
drieduizend monniken geteld moet hebben, stichtte tal van dochterkloosters. Beroemd werd vooral Bangor, bij Belfast in het noordoosten
van Ierland, waarvan wij een liturgisch monument bezitten in een
antiphonarium van Bobbio, samengesteld tussen 680 en 691. Het
bevat de hymnen, die in Bangor bij de godsdienstoefening werden
gezongen, en waarin de stichter van het klooster, Comgall of Comgill,
in 't bijzonder wordt vereerd. Er woonde in die kloosters een niet
geringe ontwikkeling. De monniken waren bedreven in het samen-

Ve rval d e r Frankis che Ke rk229
stellen van Latijnse verzen naar klassieke modellen, in de behandeling
van astronomische vraagstukken en in de uitvoering van chronologische berekeningen; men wijdde er zich aan de studie der Griekse
taal, die ook in de kloosters van het oosten beoefend werd in de
negende eeuw waren er Ieren, die het met die studie buitengewoon
ver hadden gebracht. Bovendien schonken de monniken hier meer
aandacht aan de inheemse taal, dan op het vasteland placht te geschieden : gaarne schreven zij in die taal hun gebeden, godsdienstige
verzen, preken, liturgische en theologische verhandelingen neer. De
Gaelische taal drong zelfs in liturgische boeken door, en werd ook in
annalen en heiligenlevens gebezigd. Bij de studie in de kloosters nam
de Heilige Schrift natuurlijk de voornaamste plaats in zowel de grote
schriftuurkennis als het hoge peil der ascese in die kloosters trok sinds
de zevende eeuw tal van weetgierige priesters en kloosterlingen uit den
vreemde daarheen. Met hun handschriften en bijbelcommentaren
verbreidden zich hun taalmonumenten in de vorm van kanttekeningen
op de Schrift ver over het vasteland. De Ieren voelden zich ook
aangetrokken tot de apocriefe literatuur, speciaal in zoverre daarin
gesproken werd over de engelen; zij vonden hierin bevrediging voor
hun fantasie, die zich ook ontplooide in visioenen en dromen, weliswaar menigmaal verleidend tot bijgeloof. Hun hang naar het zonderlinge, geheimzinnige, hun voorliefde voor symboliek, die reeds
vroeger bij hun druïden tot uiting was gekomen, openbaart zich het
duidelijkst in hun manuscripten, die in hun kloosters met grote zorg
werden vervaardigd.
De schrijvers genoten in de kloosters en in heel de samenleving
bijzondere achting. Het weergeld was voor hen even hoog als voor

een abt of bisschop. Onder toezicht van de ervaren schrijver werkten
in de schrijfkamer tal van helpers. Nu en dan vinden wij aantekeningen, waarin de schrijvers op originele wijze getuigen van de inspanning, die zij zich moesten getroosten, maar tevens van hun vroomheid
en gemoedelijkheid. Zo lezen wij ergens: „Ik zal er aan denken, o
Christus, dat ik dit voor U geschreven heb, want ik voel me erg moe
vandaag, Zondagavond." Ergens anders: „O mijn hand, die op het
witte perkament geschreven hebt! Het perkament hebt gij beroemd
gemaakt, maar wat zal er van u worden? De uitgedroogde spits van
een hoop beenderen." 1 ) In een paar verzen van een codex van St.
Gallen maken wij kennis met een monnik, die zijn schrijftafel in de
open lucht heeft neergezet, door de milde Meilucht aangelokt, en zijn
behagen in de natuur aldus uitspreekt:
„De haag des wouds omsluit mij rondom, het lied der meerle
klinkt mij toe; bij mijn perkament met de vele lijnen schalt het
trillend vogelengezang. Uit toppen van bomen roept de koekoek in
1)

G o u g a u d, Les chrétientés celtiques 332.
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zijn grijze mantel met heldere stem, voorwaar
bescherm' mij de
't is heerlijk schrijven onder het dak des wouds." 1
Heer
Vooral de evangelie- en psalmboeken werden in de Ierse kloosters
met grote zorg versierd. Op een blad, dat door een kruis in vier velden
was verdeeld en in een kunstig dooreengestrengelde lijst was gevat,
werden de symbolen der evangelisten weergegeven; of men beeldde
iedere evangelist afzonderlijk af aan het begin van ieder evangelie, of
de Heiland, of het laatste oordeel; en in de psalteria David met de
harp, die het wapen van Ierland werd, karakteristiek voor de peinzende volksfantasie. Rijke ornamentiek werd vooral voor de initialen
en de eerste regels der handschriften gebruikt, met kleuren, die nog
heden ten dage een zeldzaam frisse glans vertonen: vermiljoen, groen
en geel. Opmerkelijk is in de figuren het geringe besef van perspectief,
proportie en uitdrukking, en ook de onbeholpenheid in de weergave
der kleding, die veel wegheeft van een verzameling windsels en soms
caricaturaal aandoet. Tonen dus de Ierse boekversierders weinig
talent voor realistische opvatting en uitdrukking, zij worden handig
en vindingrijk, als hun fantasie zich kan weren. Dan geven zij in de
eindeloos dooreengekronkelde lijnen blijk van een buitengewone
keurigheid en nauwkeurigheid en een grote kunstzinnige oorspronkelij kheid, die in de achtste en negende eeuw haar hoogtepunt
bereikt. Kunstige samenvlechting karakteriseert de Keltische kunst,
die in verwikkelde spiralen allerlei vogels, zwanen en pauwen en
ooievaars opneemt, doch merkwaardigerwijze geen motieven uit de
plantenwereld.
Die ornamentiek is ons een beeld van de Keltische neiging naar
het raadselachtig ingewikkelde, naar het zonderlinge en zelfs wel eens
bizarre, die wij zo vaak aantreffen in de literatuur, en in het karakter
en de ascese van afzonderlijke personen. Als er sprake is over de ascese
der Ierse monniken zou het onbillijk zijn, over het hoofd te zien, met
hoeveel ijver zij zich dagelijks wijdden aan de bewerking van de
bodem, zonder de hulp van dieren, en hoe vlijtig zij hun vroom gebed
beoefenden; maar niettemin mag men zich ookherinneren, hoe zij, geen
kans ziende martelaars te worden, als om strijd de uiterlijke gebedsvormen opdreven. Zij beoefenden bij voorkeur het kruisgebed, hetzij
staande, hetzij knielend of liggend, en dat bidden met uitgestrekte
armen hielden zij zo lang vol, dat het een vorm van zelfkastijding
werd. Van sommige asceten wordt verhaald, niet zonder dichterlijke
overdrijving waarschijnlijk, dat zij zulk een houding jarenlang
volhielden, zodat de vogels op hun hoofden en in hun handen nesten
bouwden. Een andere eigenaardige vorm van zelfkastijding
ding bestond
hierin, dat zij in het koude water van rivieren of vijvers gingen
staan, om hun psalmen te bidden. Zij, die het kloosterleven niet
)

1)

Kuno M e y e r in Kultur der Gegenwart, Abt. XI, 1, blz. 81.
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streng genoeg vonden, gingen als kluizenaars op afgelegen rotseilandjes. wonen daar konden zij de uitgestrektheid der zee en het
koken der golven beschouwen, die hen voortdurend herinnerden aan
de macht des Scheppers, en vonden zij naar hartelust onverstoorde
eenzaamheid en uiterste ontbering.
Een algemene regel voor de Ierse kloosters bestond er niet. Ieder
groot klooster had zijn eigen regel. Maar natuurlijk kwamen de
hoofdtrekken overeen. Overal vormden gehoorzaamheid, armoede en
kuisheid de grondslag van het gemeenschappelijk leven. Een klooster
zag er van buiten uit als een dorp van (meestal houten) hutten. In
iedere hut woonden een paar monniken, of slechts één. De woning
van de abt stond iets hoger dan de andere cellen. Verder omvatte zo'n
monnikendorp afzonderlijke, maar altijd zeer bescheiden ruimten
voor de keuken, de provisie, de gasten en de handenarbeid. Wijl de
kloosters stamkloosters waren, die door de stam, waartoe de stichter
behoorde, onderhouden werden met schenkingen, bestaande uit
tienden en alle eerstelingen van vruchten en dieren, stelde het
stamhoofd gewoonlijk een zijner familieleden tot abt aan. De abt was
dan de eigenlijke leider van het religieuze leven van zijn stam, en
vaak was hij tevens bisschop. Was hij het niet, dan had hij een
monnik naast zich, die bisschop was gewijd. Men heeft in deze
organisatie een scherpe tegenstelling met de hiërarchie der continentale kerk willen zien. Maar principieel verschil was er niet. De ondergeschiktheid van de monnik-bisschop aan de abt, die slechts priester
was, betrof alleen de jurisdictie, niet de ordo. Wat de ordo betreft,
stond de bisschop boven de abt. Ook in de Ierse kerk vinden we
zonder moeite de wereldgeestelijken en de verschillende trappen van

de clerus terug. En krijgen wij te horen van vrouwen van priesters en
diakens en zelfs van bisschoppen, dan mogen we daaruit niet concluderen, dat het coelibaat niet in acht werd genomen. Zulke benamingen
komen in die tijd ook te Rome voor, en de verklaring is deze, dat zij,
die als leken of lagere clerici gehuwd waren en misschien ook kinderen hadden gehad, hun vrouwen deel gaven aan hun latere hogere
titel, hoewel zij met haar geen echtelijk verkeer meer onderhielden.
De eigenaardige organisatie, waarin de kloosters zo sterk op de voorgrond treden, vindt haar verklaring in het clanstelsel en in de grote
betekenis van de kloosters voor de binnenlandse missie. Soortgelijke
verhoudingen kunnen ook in onze tijd voorkomen in missielanden,
waar kloosters het middelpunt zijn van een missiegebied.
Ook aan andere verschillen is een overdreven waarde toegekend,
wijl men de Iers-Britse kerk wou voorstellen als een van Rome
onafhankelijke kerk. De Ierse kerk leidde een zo afgezonderd bestaan,
dat natuurlijk niet iedere volgende trap van ontwikkeling, die op het
vasteland snel het algemene peil werd, of een verandering, die van
Rome uitging, zich ook aanstonds over Ierland uit kon strekken. Daar
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werd bijvoorbeeld de nieuwe Alexandrijnse Paasberekening, door
Dionysius Exiguus te Rome ingevoerd, niet aangenomen. Dit was wel
een uiterlijk verschil, dat later scherp uitkwam, maar geen principieel
verschil. Het gezag van Rome werd ook in Ierland erkend, al kon men
niet aanstonds in alle gebruiken Rome volgen. Verschil van leer heeft
er tussen de kerk in Ierland en die op het vasteland niet bestaan. In
de niet te miskennen uiterlijke verschillen openbaarde zich alleen de
aparte Keltische aard, die zich door de afgelegenheid van plaats en
door de zeer verschillende maatschappelijke verhoudingen des te
krachtiger kon laten gelden.
Karakteristiek was ook de treklust, door de Ierse monniken
dienstbaar gemaakt aan hun ascese: de verzaking aan de verbondenheid des vaderlands en aan het eigen klooster maakten zij tot een offer
voor de Heer. De merkwaardigste figuren onder die reizigers zijn de
pelgrims der legende, die zich naar het voorbeeld van de H. Brendanus
in een boot zetten, om zich op de wijde zee aan de wil Gods over te
laten. Hoeveel waarheid in zulke verhalen schuilt, valt moeilijk te
zeggen. De verbeelding hield zich echter gaarne bezig met deze en
andere verhalen van zeereizen, wijl ze gelegenheid gaven tot het
beschrijven van wonderlijke sprookjeslanden, waar de zeekluizenaars
terechtgekomen zouden zijn.
Die treklust ontwikkelde zich snel tot een missieijver, die wij in

de Ieren nooit hoog genoeg kunnen waarderen. In hun kloosters waren
zij er aan gewend, de zielzorg voor de stam, waartoe zij behoorden,
ter harte te nemen. Die apostolische zorgzaamheid namen zij mee
naar den vreemde, en in datzelfde gevoelen gingen zij daar gewoonlijk
ook in groepen heen. In de kloosters op het vasteland kende men
zoiets tot dan toe niet. Daar streefde men juist in tegenovergestelde
richting, de geest volgend, waaruit die kloosters ontstaan waren:
men wilde zich terugtrekken van de rumoerige wereld met haar
aardsgezindheid. Invloed naar buiten was dan ook nog slechts door
afzonderlijke personen uitgeoefend, die, gelijk Severinus en Martinus,
een innerlijke roepstem volgden, of als bisschoppen van het klooster
uit naar de zielzorg werden verwezen. Afgezien van de tijd der apostelen had zich de geloofsprediking tot dan toe bepaald tot het
Romeinse rijk. Ook bij de Franken bepaalde zich de geloofsverkondiging eigenlijk .tot de verbreiding des geloofs onder de heidenen in
het Frankische rijk en onder de stammen, die door de Franken onderworpen waren. Men kwam zo goed als niet op de gedachte, het
evangelie ook buiten de grenzen van eigen rijk te gaan prediken. Toch
heeft zich de Christelijke leer ook buiten die grenzen verbreid, maar
dat was bijna alleen hieraan te danken, dat Christen- prinsessen
huwden met heidense vorsten onder beding, dat zij vrij zouden
blijven in hun geloof, en zich dan veiligheidshalve lieten vergezellen
door een katholieke priester of bisschop. Zo begaf zich Theodelinde
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onder de Longobarden, en Clotilde naar de heidense koning Clovis
bij de Angelsaksen zullen wij nog een voorbeeld aantreffen. Zulke
kiemen konden echter niet tot ontwikkeling komen, als de omstandigheden niet bijzonder gunstig waren, gelijk bij de Franken en de
Longobarden, waar de katholieke koninginnen samen konden werken
met de katholieke bisschoppen der onderworpen Romanen. Aan de
Ieren komt de eer toe, de eersten te zijn geweest, die apostolische
mannen uitzonden buiten eigen grenzen. Dit was voor de grond
ener Christelijke cultuur in het westen van zeer groot belang.-legin
De relatie werd niet meer gelegd door het zwaard een relatie
overigens, die voor de Christelijke leer slechts twijfelachtige waarde
had maar door de kracht van innerlijke overtuiging, die behulpzaam tot vreemden kwam en om vrijwillige toenadering vroeg.
Hierdoor eerst werd het voorschrift van de Heiland vervuld: Gaat
en onderwijst alle volkeren.
Wij zullen nu het missiewerk der Ieren nagaan. Het begon
onder Columbanus de Oudere, een kwekeling van het klooster
Clonard, die het klooster Darrow in Meath en Londonderry in
Noord-Ierland had gesticht. Hij groeide tot apostel van Schotland,
toen hij in 563 of 565 met twaalf monniken Ierland verliet en op het
eilandje Hy of Jona, in het westen van Schotland, een missiepost
vestigde. Een innemend beeld van zijn sympathieke persoonlijkheid
tekent ons zijn levensbeschrijver Adamnan, met de woorden: „In al
zijn kommernissen betoonde hij zich tegenover eenieder opgewekt
en vriendelijk; hij droeg de vreugde van de Heilige Geest in het
binnenste van zijn hart." 1 ) Zo begon hij te werken aan de bekering
der nog heidense Picten in het noorden van Schotland, door de

stichting van verschillende kloosters, die onder de leiding bleven
staan van het moederklooster Jona, waarbinnen Columbanus 9 Juni
597 stierf. Van hier drong het Christendom reeds in de zevende en
achtste eeuw door naar de Orcadische, Shetland- en Färóer- eilanden,
het „ultima Thule" der ouden, en zelfs tot IJsland.
Het werk van Columbanus de Jongere koos een andere richting.
Hij was afkomstig uit Leinster, het zuidoostelijke deel van Ierland,
en werd monnik door de invloed van een recluse. Zijn moeder
verzette zich daartegen en wierp zich dwars voor de drempel van het
huis ter aarde, om hem de weg te versperren. Maar hij sprong over
haar heen en riep haar toe, dat zij blij moest zijn: in dit leven zou hij
haar niet weerzien, maar hij ging daarheen, waar zich de weg des
heils voor hem ontsloot. De onverzettelijkheid, waarmee hij aldus
van zijn ouderlijk huis scheidde, bleef hem zijn leven lang eigen. In
het klooster Bangor liet hij zich door de abt Comgall in strenge
kloostertucht vormen en nam hij ijverig alle wetenschap in zich op,
1)

A d a m n a n i, Vita Col., Praef. II, uitg. van Fowler p. 6.
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die een Iers klooster hem mee kon delen. Dat was voor die tijd niet
weinig. In zijn brieven en verzen van later tijd kunnen wij de vaardigheid bewonderen, waarmee hij de Latijnse taal hanteerde, om daarin
zijn inzichten uiteen te zetten, zijn gevoelens en stemmingen kenbaar
te maken. Nadat hij de tegenstand van zijn abt had overwonnen,
vertrok hij met twaalf metgezellen naar den vreemde, allereerst naar
het door Britten bewoonde Bretagne. Daar voelde hij zich echter nog
veel te veel thuis, dus trok hij verder, het land der Franken in. Dat zal
omstreeks 590 geweest zijn. De vreemdelingen moesten alleen reeds
door hun uiterlijk groot opzien baren. De monniken van het westen
plachten de zgn. Petrus - tonsuur te dragen: het haar was zo afgeknipt,
dat er rondom het hoofd een krans kort haar bleef staan; de Ieren
echter lieten de haren achter op het hoofd groeien, zodat die neervielen
tot op hun schouders; van voren echter was het haar afgeschoren,
op een halve krans van kort haar na. Zij hadden lange stokken in de
hand. Aan draagriemen droegen zij waterflessen mee en leren zakken,
waarin de liturgische boeken bewaard werden, om de hals droegen
zij hulsjes met reliquieën en doosjes om de geconsacreerde hosties
te bewaren.
Wij weten, hoe zware schaduw er lag over het godsdienstig
leven in het Frankische rijk aan het einde der zesde eeuw, en begrijpen
dus de opmerking van de levensbeschrijver van de heilige, Jonas van
Bobbio: „Vanwege de veelvuldige invallen door vijanden van buiten
of de nalatigheid der herders was de macht van de godsdienst daar
bijna te niet gegaan. Alleen het Christelijk geloof was nog over; de
heilmiddelen der boete en de liefde voor versterving waren nauwelijks
of slechts op weinige plaatsen te vinden." 1 ) De laatste zin spreekt
te meer, wijl Columbanus uit Ierland zo'n strenge boetepractijk
meebracht; eerst door hem en zijn gezellen kwam die op het vasteland
in gebruik.
Op het vasteland van het westen was voor de gelovigen de uit
de Christelijke oudheid stammende publieke kerkelijke boete, die op
zeer zware uiterlijke zonden gesteld werd, nog steeds veel toegepast.
Dit hing samen met de gewoonte van de doop der volwassenen:
men ontving het doopsel eerst op rijpere leeftijd na een langdurig
catechumenaat, waarin men zich door de zgn. doopboete innerlijk
vrij trachtte te maken van de zonde. Zij, die aldus, van alle zonden schuld bevrijd, het volledig lidmaatschap der Kerk verwierven,
werden beschouwd als gedegen Christenen, van wie verbreking der
doopbelofte gewoonlijk niet meer verwacht werd. De zware zonden
in uiterlijke werken, die als een zodanige verbreking werden aangezien,

strafte de Kerk met openlijke uitsluiting en boete, waarna dan
vroeger of later de vergiffenis der zonden volgde en de heropname
1)

J o n a s, Vitae Columbani etc. I c. 5.
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in de Kerk door de reconciliatio, welke de bisschop slechts eens
verleende. Minder zware zonden werden geboet door gebed, vasten
en goede werken, of ook door een niet-publieke belijdenis, waarna
men van de priester een vermaning en waarschijnlijk ook oplegging
van een niet-publieke boete vroeg; maar dit laatste werd beschouwd
als een vrijwillige daad van vroomheid. Hierbij mag echter niet
vergeten worden, dat de Kerk van het begin af, steunend op Christus'
woorden, het recht heeft gehandhaafd en uitgeoefend, de zonden
te vergeven. De reconciliatio was niet enkel een heropname in de
volle kerkelijke gemeenschap, maar tevens een vergeving der zonde.
In de kloosters van het oosten ontstond het eerst het gebruik, dat
men alle zonden, ook de dagelijkse en de zonden van gedachten, in
het geheim beleed, opdat zij door gemeenschappelijk gebed uitgewist
zouden worden. Basilius bijvoorbeeld spreekt daarover in zijn regel.
Cassianus beval de monniken aan, dat ieder zijn geheimste gedachten
aan zijn senior zou belijden. Ook Benedictus had in zijn regel vermeld,
dat de monnik zijn heimelijke zonden aan de abt of de geestelijk
ouderen moest belijden, „die eigen en vreemde zonden wisten te
helen, niet echter ze te onthullen en bekend te maken." 1 ) In de Ierse
kloosters was voorgeschreven, dat de monniken tweemaal daags bij
hun overste moesten biechten. De regel voor nonnenkloosters, door
de in Luxeuil gevormde bisschop Donatus van Besancon saamgesteld
uit de regels der heilige Columbanus, Benedictus en Caesarius van
Arles, schreef voor, dat de zusters driemaal daags bij haar overste
zouden biechten, gelijk gebruikelijk was in het klooster Faremoutier,
waar de overste ook de penitentie oplegde. 2
In Ierland ging men nog verder : wat in de kloosters gewoonte
was, voerde men ook bij het volk in. Dit was een gevolg van de
invloed, die de kloosters in de zielzorg op de leken uitoefenden, en
waarschijnlijk moet hieruit ook verklaard worden, dat de openlijke
boete met de reconciliatie hier niet was ingevoerd. Om de zielzorgers
een leidraad te geven werden er boeteboeken of boeteverordeningen,
poenitentialia, samengesteld; zij gaven voor ale verschillende zonden
voor leken geschikte penitenties op, welke de priester-monnik oplegde
aan de leek, die hem zijn zonden beleed. Zo'n boeteboek werd reeds
geschreven door een zekere Vinniaus, die door sommigen wordt
gehouden voor de oudere Finnian, abt van Clonard (t 548), door
anderen voor de jongere Finnian, abt en bisschop van Maghbile
(t 589). In ieder geval heeft Columbanus de Jongere dat boeteboek
gekend. Een boeteboek, dat hij waarschijnlijk tij dens zijn werkzaamheid in Gallië samenstelde, is in dezelfde geest geschreven. Hij
)

1) Benedicti Regula c. 46. Vgl. over de hier behandelde kwestie in het algemeen:
R a u s c h e n, Eucharistie and Buss-Sakrament, 2. Aufl., Freiburg i. B. 1910.
2) Regula Donati ad virgines (Migne P. L. 87) c. 19, 23. J o n a s, Vitae Columb.
etc. 1. II c. 19.
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paste er zich echter in aan bij de toestanden, die hij daar vond. Er
worden penitenties in aangegeven voor die zonden, die juist in die tijd
het zedelijk leven in het Frankische rijk zoveel afbreuk deden:
geweldpleging door geestelijken en leken, zonden van ontucht,
onmatigheid in spijs en drank, meineed en zonden tegen het zevende
gebod, deelname aan heidense offermaaltijden. Er werden daarvoor
boetetijdperken van verschillende duur aangegeven, benevens vasten
en aalmoezen geven, verbanning uit het vaderland en intrede in een
klooster. Hoofdzaak was, dat Columbanus aandrong op de belijdenis
der zonden, de biecht, en de gewetens wakker maakte. Bij velen, die
tot dan toe het begrip zware zonde aan alleen uiterlijke feiten verbonden hadden, werd nu tot hun eigen geestelijk welzijn het inzicht
verbreed, waardoor ook de behoefte tot veelvuldiger biechten vanzelf
toenam. Bovendien werd de gewoonte ingevoerd, geregeld vóór de
Communie te biechten. Nu kon er een veel intensiever zielzorg
beginnen. De openbare kerkelijke boete was vervallen, doordat zij,
die haar verdienden, wachtten, tot zij er toe gedwongen werden,
terwijl daarentegen ijverige gelovigen de kerkelijke boete vroegen,
die zij misschien niet nodig hadden, maar uit een oogpunt van
zelfverloochening gaarne op zich namen. Van nu af echter konden
de zondaars individueel behandeld worden; de oorbiecht verlichtte
het hart, en de niet uitgestelde absolutie sterkte de zwakke mens tot
nieuwe strijd. In het oud-Iers had men voor de biechtvader een
speciale naam, die ons bewijst, hoe hoog men hem waardeerde. Men
noemde hem aumchara, wat ongeveer zeggen wil: „vriend der ziel".
Aan Columbanus' leermeester, Comgall van Bangor, wordt de uitspraak toegeschreven: „Een mens zonder aumchara is een lichaam
zonder hoofd." 1
Van hetgeen er in 't geheim geschiedde tot zedelijke verbetering
der afzonderlijke personen, weet de geschiedschrijver natuurlijk
niet veel.
Slechts in het algemeen wordt het grote succes van Columbanus
en zijn leerlingen ons duidelijk. Het moet des te hoger worden aangeslagen, wijl Columbanus' strengheid en ruigheid, en het benepen
vasthouden aan uiterlijkheden, die hij uit zijn vaderland had meegebracht, hem tal van moeilijkheden berokkenden. Men nam vooral
aanstoot aan zijn Paasberekening en aan de Ierse tonsuur. Daarmee
prikkelde hij tegenstanders, die terecht van hem eisen mochten, dat
hij zich schikte naar de overgeleverde gebruiken des lands, vooral
waar het een zo absoluut secundaire kwestie als een datum voor de
Paasviering betrof. Van de andere kant echter trok zijn ernst als
boetprediker weer tot hem aan daaraan had het Frankische rijk
toen grote behoefte. Meer dan een halve eeuw heeft hij met zijn
)

1)

Gougaud 278.
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geest een grote macht over het Frankische rijk uitgeoefend en er een
aanzienlijke, zij het ook geen duurzame vernieuwing van het geestelijk
leven teweeggebracht.
Kort nadat hij in de Vogezen, bij Anegray, een klooster had
gesticht, vond hij hartelijke sympathie, een bewijs, dat de kiemen van
het religieuze leven in het rijk der Franken niet gestorven waren,
doch slechts tot nieuw leven gewekt moesten worden. Reeds bij de
stichting van het klooster verleende het volk uit de omtrek hem hulp.
Het getal der monniken groeide zo snel, dat Columbanus een tweede
klooster moest stichten, te Luxeuil, en vervolgens een derde, te
Fontaines. Luxeuil werd het middelpunt der religieuze opleving, die
van Columbanus uitging. Het bereikte het hoogtepunt van zijn bloei
onder Columbanus' opvolger, de abt Eustasius (t 629). Van Luxeuil
uit werden nog drie dochterkloosters gesticht, waaronder Granfelden
in het Monsterdal, diocees Bazel. Daarbij kwamen nog tal van andere
kloosters, waarvan de stichting indirect aan Columbanus te danken
was, wijl zij gesticht waren door personen, monniken of leken, die
zich daartoe geprikkeld voelden door Luxeuil. Groot was het aantal
zonen uit voorname families, wier opvoeding aan Luxeuil werd
toevertrouwd. Bij tal van kloosterstichtingen in het eerstvolgend
tijdperk kunnen wij bewijzen, hoe Columbanus er indirect deel aan
had. Sommige waren gesticht door personen, op wie de ernstige
profetengestalte van Columbanus in hun ontvankelijke jeugd een diepe
indruk had gemaakt. Enige bloeiende kloosters in het landschap Brie
ten oosten van Parijs dankten hun ontstaan aan kinderen uit de
gezinnen, bij wie Columbanus vroeger, op zijn weg van Nantes naar
Austrasië, voor korte tijd gastvrijheid had genoten.

In het huis van 's konings tafelgenoot Chagnerik had hij in haar
meisjesjaren Burgundofara gezegend; later stichtte en leidde zij op
het vaderlijk landgoed bij Meaux het klooster Faremoutier, dat grote
aantrekkingskracht verwierf voor de dochters uit voorname families
in het Frankische rijk en onder de Angelsaksen. Haar broeder
Chagnoald sloot zich alras bij Columbanus aan, werd monnik in
Luxeuil en later bisschop van Laon, terwijl Faro, een andere broer,
het bestuur over het bisdom Meaux in handen kreeg; beiden begunstigden zij op velerlei wijze de kloosters naar Columbanus' geest.
Een soortgelijke uitwerking had Columbanus' bezoek aan de naburige
familie van de Frankische edelman Autchar. Diens oudste zoon, Ado
geheten, stichtte aan de Marne het vrouwenklooster Jouarre, waaruit
de eerste abdis voortkwam van Chelles, een stichting van koningin
Bathildis. De tweede zoon, Audouin of Dado, eens kanselier des
konings, stichtte als bisschop van Rouaan met zijn broeders het
klooster Rebais; daar genoot de H. Filibert, die de kloosters Jumièges
bij Rouaan en Noirmoutier aan de mond der Loire stichtte, zijn
kloosterlijke vorming. Rado, een derde zoon van Autchar, stichtte het
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klooster Reuil aan de Marne, na de post van koninklijk schatmeester
bekleed te hebben. De invloed, die van deze kloosters uitging, greep
snel om zich heen. Oudere kloosters werden hervormd naar het
model van Luxeuil. Er zijn meer dan vijftig kloosters aan te wijzen,
die onder de Ierse invloed stonden, door Columbanus op het vasteland gebracht. Men kan nog verder gaan en zeggen: vinden we in die
tijd iemand, die zich verdienstelijk maakte voor de bevordering van
het godsdienstig leven, dan was hij daartoe gewoonlijk geleid door de
invloed van Luxeuil of van Columbanus' volgelingen.
Die kloosters deden echter méér dan het godsdienstig leven
bevorderen. Tal van kloosters, die in het bos, in de wildernis waren
gevestigd, ontgonnen de grond met de handenarbeid der monniken
en mogen daarom voor die streken de pioniers der economische en
intellectuele beschaving worden genoemd. Een groot gedeelte van de
nog onbebouwde Gallische bodem werd toen door monniken ontgonnen, vooral in de Vogezen, de Ardennen en Vlaanderen, in de nog
onbewoonde streken aan de benedenloop der Seine en in Champagne. 1 ) Dat culturele werk der kloosters, waaraan zoveel nederzettingen en steden hun oorsprong dankten, breidde zich dan, met
slechts weinig onderbreking, verder uit, vooral rechts van de Rijn.
Daartoe hebben de volgelingen van Columbanus de krachtigste stoot
gegeven; zij verrichtten even ijverig zwaar boerenwerk met hun
gespierde armen, als zij met hun gevoelige handen het perkament
beschreven en met hun ernstig vermanend woord de zielen leidden.
Zij hebben de eerste kloosterlijke zielzorg op het vasteland uitgeoefend.
Die kloosters, van eigen karakter bewust, trachtten in het
Frankische rijk een soortgelijke positie te veroveren, als de Ierse
kloosters in hun vaderland innamen, al was die in strijd met de
gewoonte, die tot dan toe op het vasteland heerste. Dat de kloosters
ondergeschikt moesten zijn aan de bisschoppen der diocesen, had
reeds het eerste concilie in het Frankische rijk, te Orleans in het jaar
511, bepaald. De nieuwe kloosters echter wilden geheel zelfstandig
zijn, zodat de bisschop van het diocees er niet het minste gezag over
had, en er ook geen wijdingen zou toedienen. Zij trachtten die uit
positie te verwerven met behulp van koninklijke en bis--zonderlijk
schoppelijke privileges, waardoor niet alleen de vrijheid van abtskeuze
en de onaantastbaarheid van hun bezit werden gewaarborgd, maar
waardoor het klooster tevens onttrokken werd aan de jurisdictie van
de bisschop en door een bisschop naar eigen keuze wijdingen kon
laten toedienen. Deze privileges verwierf bijvoorbeeld in 637 of 638
het „naar de aard van Luxeuil" georganiseerde klooster Rebais. De
abt werd dan zelf bisschop, ofwel hij liet een zijner monniken tot
1)

I m b a r t d e 1 a T o u r, Les paroisses rurales, Revue hist. 61 (1896), 35.
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bisschop wijden, of men riep de hulp in van rondtrekkende bisschoppen, zoals er nu door de invloed der Ieren kwamen. Dat dit het begin
was van een ontreddering der diocesane organisatie op het vasteland,
zagen toentertijd nog maar weinigen in. Veeleer verheugde men zich,
dat de geest van Luxeuil zo zuiver bewaard kon blijven. Inderdaad
viel niet te loochenen, dat aan Luxeuil een krachtige opleving van het
kloosterwezen en de godsdienstzin te danken was.
De geest van Luxeuil leren wij kennen uit de kloosterregel, die
Columbanus schreef. Die bestaat uit twee delen. Het eerste bevat
positieve voorschriften voor de monniken, het tweede negatieve, met
bepaling der straffen, op overtreding der voorschriften gesteld. De
-regel kenmerkt zich door een buitengewone strakheid en strengheid.
Streng worden de monnik gehoorzaamheid tegenover de abt en zelfverloochening ingeprent. De straffen zijn hard. Zelfs kleine overtredingen van de kloosterlijke tucht werden met geselslagen gestraft.
Bij die geseling (het aantal slagen liep van zes tot tweehonderd) kwam
dan nog opsluiting. Wie aan tafel niet wacht op de zegen van de abt,
wie niet met Amen antwoordt, wie de lepel aanvat, zonder er het
kruisteken over gemaakt te hebben, wie onder het eten nodeloos en
luid spreekt, krijgt zes slagen; wie met zijn mes in de tafel snijdt, tien
slagen; wie aan het begin van het koorgebed hoest of vals zingt,
zes slagen; wie nalaat, de zegen van de abt te vragen, als hij het
huis verlaat, om naar zijn arbeid op 't land of op reis te gaan, twaalf
slagen. Onbemanteld vertoont zich hier de harde persoonlijkheid van
de Ierse abt, die, gelijk anderen reeds hebben opgemerkt, op één lijn
kan worden gesteld met de figuren der oudtestamentische profeten.
Ook die oudtestamentische hardheid, die strakke onverzettelijkheid had hij uit zijn vaderland meegebracht. Wij vinden haar
terug in de grote invloed, die in de verzameling van kerkrechtelijke
bepalingen, de Collectio Hibernensis, in de achtste eeuw, aan de
Mozaïsche voorschriften werd toegekend, bijvoorbeeld in de bepalingen over het jubeljaar, en in de geboden betreffende de spijzen,
waarin onderscheid werd gemaakt tussen reine en onreine spijzen.
Maar een minder grote ernst, dan Columbanus toonde, zou
waarschijnlijk niet volstaan hebben, om de Franken met hun vertoon
van ruwe kracht respect in te boezemen. Columbanus wenste geen
rekening te houden met de zwakheid der menselijke natuur en
weigerde, zich in dingen van uiterlijke, niet essentiële aard bij anderen
aan te passen. Men kan daarin een zekere benepenheid zien, die op
de duur niet was vol te houden. Begrijpelijk is dan ook, dat zijn
kloosterregel weldra door andere regels verdrongen werd. In Columbanus' regel ontbraken bepalingen over de inrichting en het bestuur
der kloostergemeenschap. Dat waren zijn eigen zaken. Hij benoemde
oversten voor de kloosters, die hij stichtte, en wees zijn opvolger in
Luxeuil aan. Toen de herinnering aan de stichter verzwakte, bestonden
17. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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er voor hen, die een klooster wilden stichten naar het door hem
geschapen model, geen theoretische normen. In dit tekort werd
voorzien door Benedictus' regel, die bekend werd kort nadat Columbanus het Frankische rijk had verlaten. Daarin openbaarden zich de
wijsheid, die men te Rome al regerende had opgedaan, het verstandige
maathouden, dat er reeds door de oude wijsgeren was aangeprezen,
en organisatietalent, kwaliteiten, waaraan het bij Columbanus min of
meer haperde. Benedictus' regel bezat niet alleen hoger waarde door
de leiding, die hij de abt gaf, hij was ook verstandiger, door de
instelling van een kloosterraad en de regeling voor de abtskeuze; hij
was juridisch duidelijker door de bepalingen over de toelating, en
vooral elastischer en practischer door de geest van gematigdheid,
die naar het bereikbare, niet naar het hoogst denkbare streefde.
Daarom alleen reeds werd deze regel, afkomstig uit Rome, vanwaar
men op het vasteland immers steeds leiding verwachtte in kerkelijke
zaken, ook in de Columbaanse kloosters weldra aanvaard. Aanvankelij k combineerde men hem met Columbanus' voorschriften, later
nam men hem tot enig richtsnoer. Columbanus had zich niet aan
kunnen passen aan de diverse toestanden, zoals zij zich nu op het
vasteland ontwikkelden, doordat er verschillende volkeren bij elkaar
woonden de Benedictijnen konden dit wel.
Columbanus was en bleef een Ier; hij maakte aanspraak op de
voorrechten van de vreemdeling, die men hem echter niet zo maar
aanstonds vergunde, als zij indruisten tegen de locale kerkelijke
organisatie. Dus kreeg hij onenigheid met de Frankische bisschoppen.
Die gold allereerst de berekening van de Paasdatum. De Frankische
bisschoppen hadden op de vierde synode van Orleans (541) eenparig
de berekening van Victorius van Aquitanië, in 457 opgesteld, aanvaard. Columbanus kwam daartegen in verzet en wilde de Ierse
berekening aan de Frankische kerk opdringen. Toen hij in het jaar
600 het Paasfeest niet op dezelfde dag vierde als de Frankische kerk,
riepen de bisschoppen hem ter verantwoording voor een synode. Hij
verscheen niet; wijl hij echter afzag van zijn pogingen, zijn berekening
door te drijven als de enig juiste, gaven ook de bisschoppen in zoverre
toe, dat zij Columbanus en zijn kloosters toestonden, zich voorlopig
aan de Ierse berekening te houden. Bij een andere gelegenheid echter
moest Columbanus de gevolgen van zijn vrijwillig isolement ondervinden. Toen hij in conflict raakte met het hof, vond hij bij de bisschoppen geen steun.
Luxeuil behoorde tot het zogenaamde Bourgondische deel van
het grote rijk. Dat werd toen bestuurd door de jonge Merovinger
Theoderik II, de kleinzoon van Brunhilde, die als grootmoeder en
raadgeefster een belangrijk aandeel in de regering had. In Austrasië
regeerde Theoderik's broer, Theodebert II. Volgens Merovingische
gewoonte rees er weldra onenigheid tussen de twee broers, die lang
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geen respectabele persoonlijkheden waren. Reeds in hun vroege jeugd
heerszuchtig en zedeloos groeven zij hun eigen graf. Theodebert was
al op vijftienjarige leeftijd vader, met zijn twintigste jaar had hij al
vier zoons, van wie er zich niet één op wettige geboorte kon beroemen.
Toen hij er daarna eindelijk toe was gekomen, met een Spaanse
prinses in het huwelijk te treden, werd hij haar weldra moe en stuurde
hij haar, een jaar na het huwelijk, weer naar huis. Als er iemand was,
die niet zwijgen kon tegenover zulke ergerlijke toestanden, dan was
het Columbanus. Theoderik, die de abt in 't eerst een zekere verering
had betoond, moest herhaaldelijk Columbanus' felle verwijten
aanhoren. Eens kwam Columbanus op het koninklijk buitenverblijf
Vitry bij Atrecht, waar Brunhilde vertoefde met haar achterkleinkinderen, de onwettige zoons van Theoderik. Volgens gebruik van die
tijd zond Brunhilde de kinderen naar de abt, opdat hij ze zegenen zou.
Columbanus meende ook op dat ogenblik zijn strenge principiële
houding te moeten handhaven. Hij weigerde, de kinderen zijn zegen
te geven, en voorspelde hun, dat zij geen van allen de koninklijke
schepter zouden dragen, wijl zij het leven dankten aan ontucht. Kort
daarop begaf Columbanus zich naar het verblijf des konings en liet
hij zich daar aandienen. Het was avond. De koning wilde de man Gods
de eer schenken, die hem toekwam, en beval zijn dienaars, hem binnen
te leiden en van spijs en drank te voorzien. Columbanus wees echter
die spijzen af, wijl het gaven der goddelozen waren, en wierp de beker
om. Ongetwijfeld wou hij daarmee te kennen geven, dat hij de koning
als geëxcommuniceerd beschouwde en derhalve niet aan zijn tafel
kon aanzitten. De volgende dag kwam de koning met zijn grootmoeder
bij Columbanus en zij trachtten beiden, hem tot milder gevoelens te
brengen; Theoderik beloofde, zijn leven te zullen beteren. Toen
hiervan niet veel terechtkwam, dreigde Columbanus de koning
schriftelijk met de publieke ban. Brunhilde zag in, dat zulks voor haar
kleinzoon politieke moeilijkheden zou meebrengen, en begon te
zinnen op tegenmaatregelen.
In de Vita Columbani, door abt Jonas geschreven, wordt
Brunhilde in haar optreden tegenover de heilige afgeschilderd als
een duivelin, en dit vonnis werd door allen herhaald, tot Kurth een
andere mening uitsprak. 1 ) Zeer zeker had Columbanus alle reden,
koning Theoderik van zijn levenswijze een verwijt te maken; een
andere vraag is echter, of hij de juiste middelen gebruikte, om de
koning tot een beter leven te bewegen. We mogen niet over het hoofd
zien, dat Brunhilde zich hier alleen door politieke drijfveren liet
leiden, en dat zij vervolgens, bij haar pogingen, om de hinderlijke
boetprediker uit het rijk te verwijderen, te werk ging met een
gematigdheid, die bij de gewone ruwe methoden van die tijd niet
1)

K u r t h, La reine Brunehaut; Revue des questions historiques, juillet 1891

242Twee de boek Het werk der Ierse geloofspredikers.

anders dan gunstig kan afsteken. Zij maakte gebruik van de gespannen
verhouding tussen de bisschoppen en Columbanus, om aan haar
optreden een schijn van recht te geven. Uit naam van Columbanus'
tegenstanders eiste de jonge koning van de heilige, dat hij zijn eigen
zou afleggen. Vooral moest hij het strenge verbod opheffen,-geridh
dat de toegang tot de kloosters aan leken ontzegde. Theoderik kwam
persoonlijk naar Luxeuil. Columbanus weigerde echter beslist, de
koning in het eigenlijke kloostergebouw binnen te laten, en voegde
hem harde woorden toe. De koning antwoordde daarop met een
ironie, die hem weliswaar kwalijk paste, maar toch een bewijs inhoudt
van zijn gematigdheid: „U hoopt zeker, dat ik u aan de martelkroon
zal helpen; denk echter niet, dat ik zo dwaas ben, een zo grote
misdaad te begaan." 1) Vervolgens stelde hij Columbanus voor de
keuze, ofwel zich te schikken naar de gebruiken des lands, ofwel naar
Ierland, zijn vaderland, terug te keren. Hij werd eerst verbannen
naar Besancon, maar daar niet streng bewaakt. Op zekere dag keerde
Columbanus naar zijn klooster terug. Toen zonden Theoderik en
Brunhilde soldaten, die hem, zonder hem ook maar een haar te
krenken, naar Nantes brachten; daar, aan de grens des rijks, zou hij
op een schip worden gezet, dat naar Ierland zeilde. Maar weer
ontsnapte Columbanus veel bezwaar zal men hem niet in de weg
hebben gelegd. Hij vluchtte naar de zoon van Fredegonde, koning
Clotarius II, die over Neustrië heerste. Hij wou vandaar naar Italië
vertrekken, maar zag van dat plan weer af : hij besloot, zich te wijden
aan de geloofsprediking onder de Alemannen, die afhankelijk waren
van de Austrasische koning.
Er kwam een Ier als geloofsverkondiger tot de Alemannen.
Dat het geen Frank was is ons een bewijs, hoezeer de Frankische
kerk aan kracht verloor. Maar voor wij Columbanus gaan volgen op
zijn missiereis, richten wij even onze aandacht op die Alemannen.
De Alemannen of Zwaben, zoals zij zichzelf noemden wij
herkennen daarin de stamnaam Sueven waren uit het gebied van
Havel en Spree naar het westen getrokken, naar de Midden-Rijn, en
verspreidden zich toen eerst langs de grensmuur, die de Romeinen
tussen Boven-Rijn en Opper-Donau hadden opgetrokken. Hier
begonnen zij al vroeg de grenzen van het Romeinse rijk aan te tasten.
In de tweede helft der derde eeuw overstroomden zij de grens en
trachtten zij vaste voet te krijgen in het daarachter gelegen decumatenland. De Romeinen waren al blij, dat zij de Rijngrens in de
vierde eeuw nog tegen hen verdedigen konden. Nadat de Wandalen
de Rijngrens geforceerd hadden, namen de Alemannen de Elzas in
beslag, en tegelijkertijd drongen zij zuidwaarts over het Bodenmeer
tot in het tegenwoordige Zwitserland door, en in Vindelicië, tot aan
1

) J o n a s, Vitae Columbani 1. I c. 19.
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de Alpen. Hun opmars naar het noorden werd in 496 door Clovis
gestuit; daardoor werden zij van de Midden-Rijn en de Main
teruggedrongen naar de Zwabische hoogvlakte en de Alpen.
Theoderik, de Oostgot, liet hen in Rhaetië toe. Hierdoor werd hun
stamgebied voor het vervolg bepaald. Het omvatte het zuidelijke deel
van het tegenwoordige Wurttemberg en Baden, de Elzas, Beieren
ten westen van de Lech, Vorarlberg en Duits Zwitserland. Na 536,
toen het Oostgotische Alemannië aan de Franken was afgestaan,
erkende de hele stam de opperheerschappij der Franken. De Franken
hadden er politiek belang bij, het Christendom bij de Alemannen in
te voeren, want hierdoor zou hun heerschappij bevestigd worden, en
aan de oever van de Boven-Rijn stelden zij daartoe ook enige pogingen
in het werk.
Aan het einde der zesde of het begin der zevende eeuw werd
in de plaats van het oude Argentoratum het bisdom Straatsburg
opgericht. Omstreeks dezelfde tijd werd een nieuwe bisschopszetel
te Constanz gevestigd, in de plaats van het bisdom, dat van Windisch
naar Avenches was verplaatst, en werd tevens het bisdom, dat in de
Romeinse tijd te Augusta Rauracorum of te Bazel was gesticht, in
laatstgenoemde plaats hersteld. De berichten over het ontstaan dier
laatste twee bisdommen zijn echter twijfelachtig. Eerst na het
optreden der Ierse geloofsverkondigers krijgen wij stellige gegevens
over de verbreiding van het Christendom over die streken. Daartoe
moet echter de Frankische heerschappij het terrein reeds hebben
voorbereid. Immers, de koning had bezittingen in het land der
Alemannen. Het beheer dier verspreide koninklijke goederen was
toevertrouwd aan Franken, die zeker Christenen waren. De Alemannische hertogelijke familie, die verbonden was aan het Frankische
koningshuis, was in het begin der zevende eeuw Christelijk. De
koning van Austrasië, Theodebert II, naar wie Columbanus zich
begeven had, toen hij van het hof van Clotarius II kwam, spoorde de
verdreven Ierse geloofsverkondiger er toe aan, onder de heidense
Alemannen te gaan werken.
Columbanus begaf zich met enige monniken, die uit Luxeuil
waren gekomen, naar de Rijn, en trok toen stroomopwaarts de rivier
langs tot in het Zwitserse gebied der Alemannen. Te Bregenz aan
het Bodenmeer bleef hij. Daar vond hij gedoopten en heidenen
verenigd bij een bieroffer, dat aan Wodan werd gebracht. Er stond in
de nabijheid nog een bouwvallig kerkje, aan de H. Aurelia gewijd, uit
de Romeinse tijd. Daarin hadden de heidenen afgodsbeelden
geplaatst. De Christenpriester in het nabije Arbon had Columbanus
juist om dat kerkje op die plaats attent gemaakt. Alle omstandigheden
leken gunstig voor een vruchtbare arbeid. Maar reeds na enkele jaren
achtte Columbanus het raadzaam, vandaar te vertrekken, wijl de
politieke toestand in het Austrasische rijk, waarvan Alemannië
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afhankelijk was, geheel anders was geworden. Theodebert, koning
van Austrasië, tot dan toe zijn beschermer, was overwonnen door
Theoderik, die Columbanus vroeger had verbannen. Nu Theoderik
Austrasië in zijn macht had, viel er voor Columbanus niet veel goeds
meer te verwachten. Hij zag dus om naar een ander arbeidsveld.
Enige tijd dacht hij er over, naar de Slaven te gaan; toen echter kwam
hij terug op een vroeger plan en begaf zich naar Italië, waar hij, te
Bobbio, zijn laatste klooster stichtte. Hoezeer dat heeft geholpen, om
het Arianisme der Longobarden te overwinnen, hebben wij reeds
gezien. Bovendien wijdde men zich in Bobbio aan letterkundige
arbeid, daartoe gebracht door de geleerde stichter. Dit eigen karakter,
waarmee Bobbio eeuwen doorstraalde, kon het des te beter ontplooien,
wijl het door paus Honorius I in het jaar 628 aan de jurisdictie van de
bisschop van het diocees was onttrokken, als zijnde het eerste klooster
buiten de Romeinse kerkprovincie, en onder de onmiddellijke
jurisdictie van de paus stond. De energieke Ier overleed daar de 23e
November 615, en daar aan zijn graf zijn zijn nagedachtenis en zijn
verering nooit verzwakt. In Bobbio genoot ook de Italiaan Jonas van
Susa zijn vorming; een dertig jaar later beschreef hij in het Frankische
rijk Columbanus' arbeid en die zijner leerlingen.
Columbanus is een buitengewoon krachtige figuur geweest,
zowel lichamelijk als geestelijk. In hem kunnen wij voor het eerst
het frisse, krachtig stromende bloed waarnemen, dat door de nieuwe
natuurvolkeren aan de Roomse kerk zou worden ingestort. Op
zeventigjarige leeftijd nog hielp hij de monniken, de zware boomstammen, die voor de bouw van het klooster Bobbio waren geveld,
steile hellingen afdragen. Zeer in trek was het verhaal, hoe hij in de
omstreken van Bregenz gehoorzaamd werd door de wilde beren in
het woud hij bezat alle eigenschappen, die nodig waren, om mensen
en dieren tot ontzag te dwingen en te temmen. Had hij zijn aard de
vrije loop gelaten, dan zou 't hem een genot zijn geweest, allen te
trotseren. Hem geheel afleggen kon hij echter niet. Hij waagde het,
tegenover heiligen en pausen een bevelende toon aan te slaan. Toen
hij naar Nantes gevoerd werd, passeerde hij Tours, en gelijk toen
gebruik zal zijn geweest, bracht hij biddend de nacht aan het graf van
de H. Martinus door. Onderwijl werd hem en zijn gezellen de bagage
ontstolen, die zij in het schip op de Loire hadden achtergelaten.
Columbanus keerde aanstonds terug naar de kerk van St. Martinus
en verweet de heilige, dat hij die diefstal had toegelaten; hij was
niet de hele nacht aan diens graf blijven bidden, om zich door de
heilige zo'n schade te laten berokkenen. Kort nadat Columbanus aldus
zijn vrome toorn had gelucht en buiten de kerk was gekomen,
brachten de dieven het gestolene terug.
Meer bekend is, in hoe vrijmoedige termen hij schreef aan paus
Bonifacius IV, toen de schismatieke bisschoppen in Boven-Italië hem
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hadden wijsgemaakt, dat de paus vroeger in het geschil der drie
kapittels voor de ketterij was opgekomen. Die brief is voor hem
veelszins typerend. Hij richt ernstige verwijten tegen de paus, maar
erkent ondubbelzinnig het pauselijk gezag; hij drijft nederig de spot
met zijn eigen persoon, maar gaat groot op de onkreukbare orthodoxie
der Ieren; hij vereert de plaats, waar de apostelen begraven liggen,
maar ziet neer op de wereldlijke macht van dat Rome, dat Ierland
niet had kunnen onderwerpen. Hij stelt zichzelf voor als een kaalkop,
die men licht voor een aanmatigende - zwetser zou aanzien, wijl hij
sprak zonder gevraagd te worden, maar verzoekt toch met ernst te
worden aangehoord, wijl hij tot spreken gedwongen werd door liefde
voor de Kerk, wier leer werd aangetast. Wijl hij Ier is, meent hij een
woordje te mogen meespreken: „Wij Ieren, die aan het einde der
wereld wonen, zijn allen leerlingen van de heilige Petrus en Paulus
en van alle leerlingen, die onder bijstand van de Heilige Geest de goddelijke canon hebben geschreven. Wij hebben niets aanvaard dan de leer
van het evangelie en de apostelen. Er waren onder ons geen ketters,
geen Joden, geen scheurmakers onwrikbaar hielden wij ons aan het
katholieke geloof, gelijk het in de eerste plaats door u, als opvolgers
der heilige apostelen, is overgeleverd." 1 ) Verderop in dat lange
epistel komt hij nog eens terug op de verhouding tussen zijn vaderland
en de Heilige Stoel, in plechtige en eigenaardig dooreengeweven woorden, karakteristiek voor de Ierse fantasie en soms ook aan Vergilius,
Ovidius en Horatius herinnerend: „Wij zijn namelijk, gelijk ik al
eerder gezegd heb, met de Stoel van St. Petrus nauw verbonden. Al
is Rome groot en beroemd, slechts door die Stoel is het voor ons groot
en stralend. Wel is de naam der oude wereldstad met haar Ausonische
glans gelijk iets zeer hoogs, dat verheven . staat boven de gewone
laagten van de aether, door al te grote gunst van bijna alle volkeren
wijd verbreid over de hele aardkring tot naar de zonsondergang bij de
oorden, die aan de grens der andere wereld liggen, waar van alle
kanten de triomferende zeekolken met sprongen, als om elkaar niet
te hinderen, omhoog schieten. Voor ons echter zijt gij pas groot en
beroemd sinds de tijd, waarin God zich verwaardigd heeft, mens te
worden en met die beide allervurigste strijdrossen van de goddelijke
geest, de apostelen Petrus en Paulus, wier dierbare overblijfselen u
gelukkig hebben gemaakt, door de zee der volkeren rijdend, de
wateren heeft beroerd en de strijdwagens van talloze volkeren met
duizenden heeft vermenigvuldigd. Sedert de opperste wagenmenner
zelf, die Christus is, over de zeestromingen, de ruggen der dolfijnen
en het deinende golvenvlak tot bij ons is gekomen, sedert die tijd
eerst is Rome zelf voornamer en beroemder voor ons geworden. En
als men dat apostelpaar hemels mag noemen naar de uitspraak van de
1)

Mon. Germ. Epp. III, 171.
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Heilige Geest, die hemel noemt hen, die Gods roem verkondigen,
van wie het heet, dat hun roep zal uitgaan over de ganse aarde en hun
woorden tot de einden van de aardkring, dan zijt ook gij bijna hemels,
en Rome is het hoofd der kerken van de aardkring, de bijzondere
waardigheid voorbehouden, die de plaats der Opstanding des Heren
toekomt. Gelijk echter uw eer groot is naar de waardigheid van de
Stoel, die gij bezit, zo hebt gij bijzondere zorg te dragen, dat gij uw
waardigheid door deze of gene verkeerdheid niet verliest. Zolang zal
uw macht u bijblijven, als het juiste inzicht gebleven is. Want hij is
de ware hemelsluiter, die de waardigen door waarachtig weten
opendoet en de onwaardigen de deur sluit, anders, wanneer hij zo
niet handelt, zal hij noch openen noch sluiten kunnen.. . . " 1 )
De schrijver is zich van de vrijmoedigheid zijner taal wel
bewust; hij vraagt daarom tevens om vergiffenis voor de koenheid
en ruwheid, waarmee hij zich uitdrukte. Hij sprak zo onder de invloed
van zijn grote wilskracht, die zonder iets te ontzien vermaningen en
bevelen aan anderen gaf, nadat zij eerst, in zijn jeugd, zichzelf had
overwonnen, om zich te houden aan het eenmaal als juist erkende
richtsnoer. Doordat hij zo'n temperament had, wist hij, hoe moeilijk
het is, maar ook hoe noodzakelijk, eigen wil te breken. Daarom dringt
hij in zijn regel vooral aan op onderwerping, verzaking van eigen wil,
ontzag en ootmoed en geselt hij de hoogmoed. „Verkoop vóór alle
andere ondeugden als eerste de hoogmoed, en koop tot uw geluk
daarvoor de ootmoed, om daardoor te gelijken op Christus, die zegt:
Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en ootmoedig van harte." 2)
Ook Columbanus kon voorbeelden van zachtmoedigheid geven,
en die wonnen veel sympathie voor die man met zoveel wilskracht,
die niet alleen schokkend kon spreken over het naderende einde der
wereld en manen tot inkeer en boete, maar ook met de vogels in het
bos kon spelen en de vriendschap van kinderen won. Die verbinding
van scherpe tegenstellingen, in de dienst des Heren gesteld, zal wel
de voornaamste verklaring zijn van de diepe indruk, die de man
Gods maakte op allen, met wie hij in aanraking kwam. Maar slechts
door zijn eigen persoonlijkheid had hij invloed, op hen, die hem
gezien en gekend hadden. Toen zij, die in zijn nabijheid hadden
geleefd, gestorven waren, verzwakte die tovermacht, en toen begon
het zich te wreken, dat er geen hechte organisatie bestond, die in de
plaats van de macht zijner persoonlijkheid zijn werk schraagde. Dit
tekort vooral was de oorzaak, dat zijn werken niet bleven voortbestaan, zoals hij wel gewenst zal hebben, al bleef zijn invloed door
zijn leerlingen nog in vele richtingen zegenrijk doorwerken.
Zo heeft zijn korte werkzaamheid onder de Alemannen geleid tot
een missiewerk onder de Duitse stammen, dat zich steeds verder
1)

L. c. 174.

2)

Zeitschr. f. Kirchengesch. XIV, 79.
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uitbreidde. Hij had daar, hoewel met tegenzin, de H. Gallus achtergelaten, die met hem uit Ierland was gekomen. Aan het graf van
St. Gallus werd het naar hem vernoemde klooster gesticht, dat het
middelpunt zou worden van de verbreiding des Christendoms en der
cultuur in Duits Zwitserland. Gallus' werkzaamheid was vooral
daardoor zo vruchtbaar, dat hij de Duitse taal machtig was en niet
leed aan de onbestendigheid zijner landgenoten. Hij bleef trouw aan
de plek aan de Steinach, waar de Voorzienigheid hem had geplaatst.
Of ook de H. Fridolin, die het klooster Sackingen stichtte, een Ier
was, is twijfelachtig; in ieder geval heeft hij niet met Columbanus
samengewerkt. Hij kwam uit Poitiers en bracht vandaar reliquieën
van de H. Hilarius naar Sackingen, waardoor Hilarius de bescherm heilige van het klooster Sackingen werd. Sporen van de missiewerkzaamheid van Sckingen vinden wij in de vele kerken van St.
Fridolin, die wij in het zuidwesten van Duitsland en in het noorden
van Zwitserland aantreffen, en in Glarus, dat zijn naam van de
H. Hilarius kreeg, wijl dat gebied aan het klooster Sâckingen toebehoorde.
Welke vorderingen het Christendom en de cultuur onder de
Alemannen maakten, zien wij duidelijker in de revisie der Alemannische wet, die tussen 717 en 719 geschiedde. Die nieuwe wet werd
door een stamvergadering der Alemannen onder hertog Lantfrid
bekrachtigd. Het volk wordt daarin behandeld als een Christelijk
volk, het recht en de bescherming der kerk worden ten volle erkend.
Slaafse arbeid op Zondag wordt verboden, de kerkelijke boete wordt
krachtig aanbevolen. De eed moest niet meer op heidense manier
worden afgelegd, met de hand op de wapenen, gelijk de oude wet der
Alemannen voorschreef, maar volgens Christelijk gebruik aan het
altaar. De rechters moesten godvrezende mensen, dus Christenen zijn.
Nadrukkelijk wordt het volk eerbied voor de bisschoppen ingeprent.
Het bisschoppelijk zegel heeft evenveel kracht als dat van de hertog,
en moord op een bisschop wordt even zwaar gestraft als moord op
de hertog. Wie de pastoor doodde was driemaal, wie een diaken - of
monnik doodde tweemaal het weergeld schuldig. Heidenen waren er
toen ook nog. De straf, die gesteld werd op schending van het
asylrecht, maakte hun duidelijk, wat de vreze Gods voor de Christenen betekende, en bewees de kerken eer. 1 ) Van het asylrecht profiteerde niet alleen hij, die zich binnen in de kerk bevond die wel
vaak gesloten zal zijn geweest maar ook degene, die vluchtte onder
het deurgewelf. Dat verving dus het voorplein, waarvoor in de grote
basilieken van Gallië het asylrecht gold. Hun, die zich tot het Christendom bekeerd hadden, mochten geen moeilijkheden in de weg
worden ' gelegd bij de uitoefening van hun godsdienst. Evenmin
1

) Leges Alamannorum in Mon. Germ. LL. T. V P. I p. 70.
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mochten zij hinder ondervinden, die hun goederen aan de kerk wilden
schenken. De kerk had dus nog met moeilijkheden te kampen, en de
maatregelen tegen geweldpleging wettigen de veronderstelling, dat er
wel eens kerkgebouwen werden geschonden en bestolen, en huizen
van priesters overvallen, dat er wel eens priesters en ook bisschoppen
beledigd, geslagen en zelfs vermoord werden. De priesters liepen hier
des te meer gevaar, doordat er geen grotere plaatsen waren, waar zij
met anderen te zamen woonden: de eerste steden waren nauwelijks
begonnen te ontstaan.
Ook onder de Beierse stam, die oostelijk van de Alemannen tot
aan de Enns woonde, werd het Christendom door invloeden van
Luxeuil begunstigd. Het gebied der Beieren was voor hen bewoond
door de Kelten en Rhaeten, die geromaniseerd waren en Christenen
waren geworden. De invloed van het Christendom in de tijd der
Romeinse overheersing was hier sterker dan aan de Rijn, doordat
Italië onmiddellijk aan deze gebieden grensde. Te Augsburg waren
er al Christenen in de tijd der vervolging door Diocletianus, zoals
blijkt uit het martelaarschap van de H. Afra; ook in Regensburg
was de Christelijke leer reeds door bloedgetuigen bevestigd. In
Noricum leefde nog het verhaal over een Romeinse ambtenaar
Florianus, die bij Lorch met een steen om de hals in de Enns was
geworpen, en in de Salzburger Alpen werd een heilige vereerd, die
Maximilianus heette. Wel hadden twee bisdommen opgehouden te
bestaan: het zoëven genoemde Lorch, Lauriacum, aan de uitmonding
van de Enns in de Donau, waar voorheen de Romeinse Donau-vloot
haar basis had, en Tiburnia aan de bovenloop van de Drave, in het
tegenwoordige Karinthië. Maar Seben (Sabiona) bij Brixen en
Augsburg bestonden nog. Toen in de vijfde eeuw de Romeinse
heerschappij bezweek hoe zij daar wankelde, hebben wij al gezien
in het leven van de H. Severinus werd dus het Christendom
niet geheel uitgewist. Onder enige overblijfselen van de Romeinse
bevolking bleef het voortbestaan. Zulke overblijfselen vonden de
Alemannen ten zuiden van het Bodenmeer, en ook meer naar het
oosten de Alpen in. De Beieren hebben die overblijfselen niet
vernietigd, maar in zich opgenomen.
De naam der Beieren (Baivarii) is een der laatste, die wij onder
de Duitse stammen aantreffen in 520 voor het eerst. Hij betekent:
bewoners van het land Baju, d.i. het land der Keltische Boii, Bohemen.
De namen Beieren en Bohemen hebben dus dezelfde oorsprong. In
Bohemen waren de Beieren voornamelijk voortgekomen uit de oude
Marcomannen. Zij waren dus West-Germanen, nauw verwant aan
de Alemannen. Hebben er ook Ariaanse invloeden ingewerkt, van
de kant der Goten waarschijnlijk, het Beierse volk was toch nog
grotendeels heidens, toen het, begin zesde eeuw, uit Bohemen het
nieuwe land binnentrok, waaraan het zijn naam heeft gegeven. Van de
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Romanen, die zij daar vonden, leerden zij de Alpenlandbouw en
wellicht ook iets van het Christendom. Met groter kracht liet het
Christendom zich gelden, toen het land onder Frankische heerschappij
kwam. Er werd een Frankische familie aan het hoofd der onderworpen
Beieren gesteld daaruit kwam het hertogelijk huis Agilolfing voort.
De Agilolfingen waren katholiek. Wij kennen reeds de Beierse
hertogsdochter Theodelinde, die als koningin der Longobarden onder
de stamgenoten van haar gemaal voor de verbreiding van het Christendom ijverde.
De eerste stellige berichten over verkondiging des geloofs onder
de Beieren betreffen de volgelingen van Columbanus. Zo heeft
Eustasius, later abt van Luxeuil, enige tijd onder de Beieren gewerkt.
Hij werd waarschijnlijk op de Beieren attent gemaakt door de
Warasken, een Alemannische stam, die uit de buurt van de Boven Pfalz naar de Doubs in de nabijheid van Luxeuil was gekomen en
uit heidenen en Arianen bestond. Eustasius wijdde zich aan hun
bekering, en zal door hen wel op de gedachte zijn gekomen, naar de
Beieren te gaan. Leerlingen van Eustasius zetten zijn werk onder de
Beieren voort. Daar kwamen nog bij de rondtrekkende bisschoppen,
die, zoals we gezien hebben, aan Iers gebruik herinneren. De meest
bekende hunner is de H. Ruprecht, de eigenlijke apostel van Beieren,
die onder hertog Theodo naar Beieren kwam. Hij werkte daar, einde
der zevende en begin der achtste eeuw, als missiebisschop bij de
puinen van het oude Juvavum in Salzburg, en stichtte daar onder de
hertogelijke burcht een kerk van St. Petrus en een klooster; iets later
kwam daar een nonnenklooster bij . Hoe in die streek zijn nagedachtenis bleef leven, blijkt uit de vele kerken en kapellen, die zijn naam
dragen. Andere rondtrekkende bisschoppen, ongeveer uit dezelfde
tijd, zijn Emmeram (of Haimramm = Heim-Rabe), wiens naam
evenals die van Ruprecht op Duitse afkomst wijst, en Corbinianus,
de eerste bisschop van Freising, aan wiens Ierse afkomst minder
twijfel bestaat. Emmeram stichtte te Regensburg een klooster, waaruit
het domkapittel voortkwam, en stierf een gewelddadige dood.
Hertog Theodo bezat grote belangstelling voor kerkelijke zaken.
Hij was de eerste Beier, die naar Rome kwam, in 716. Paus Gregorius II gaf hem raad voor de organisatie en consolidatie der kerk in
Beieren, maar waarschijnlijk wegens Theodo's overlijden werd aan
die plannen geen uitvoering gegeven. De macht der regeerders was
hier beslissend. Ruprecht, Emmeram en Corbinianus werkten dan
ook in de hertogelijke residenties. De bisschoppelijke zetels waren
echter nog niet gevestigd, grenzen van bisdommen waren nog niet
vastgesteld, de wijding der priesters was vaak twijfelachtig, aan hun
ontwikkeling ontbrak veel. Een degelijke organisatie werd de Beierse
kerk eerst door Bonifacius geschonken. Maar ook in deze tijd vinden
wij nog een Ier, bisschop Virgil van Salzburg, benoemd door hertog
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Odilo. Hij, of een andere Ier van die naam, hing de theorie der
antipoden aan, die hij waarschijnlijk uit de encyclopedie van
Martianus Capella kende. Die theorie, samenhangend met de bolvorm
der aarde, gaf de kerkelijke schrijvers van die en van vroegere tijd
aanstoot, wijl men er een moeilijkheid in zag tegen de afstamming der
gehele mensheid van één mensenpaar.
Ierse geloofspredikers vinden wij eindelijk ook bij de Thuringers,
welke stam zich aan het begin der zesde eeuw uitstrekte van de Harz
tot de Donau. Reeds voor de onderwerping door de Franken had
het Christendom hier enige aanhangers; de oude vorstelijke familie,
waartoe Radegonde behoorde, was Christelijk, maar gedeeltelijk
Ariaans, gedeeltelijk katholiek. Toen brachten de Franken die streek
tot onderwerping en trokken er binnen; zij vestigden zich tot in het
gebied aan de Boven -Main, zodat die hele streek Christelijk werd en
Christelijke bewoners kreeg. Omtrent het jaar 630 kreeg Thuringen,
door toedoen van de Frankische koning Dagobert, weer een eigen
hertog, Radulf namelijk, die Christen was. In de bisschoppelijke
residentie Würzburg werkte de Ier Kilian, die door een graaf werd
gedood. Ook hier was dus de toestand van het Christendom in de
zevende eeuw no tamelijk onzeker.
Het werd door al die Duitse stammen rechts van de Rijn, die
de Franken onderwierpen, de Alemannen, Beieren en Thuringers,
zonder geestdrift, bijna met tegenzin aanvaard. Openlijk verzet werd
de Christenpredikers niet geboden. Dat zou trouwens ook niet
ongestraft zijn gebleven. Ontstond er hier en daar een conflict, dan
kwam dit vooral voort uit de morele eisen, die de geloofspredikers
de groten des volks stelden. Wellicht ook namen velen, die zich
bekeerden, het Christendom aan als een stuk hogere cultuur, waar
ieder verstandig mens prijs op moest stellen. Maar al rees er geen
sterke, principiële tegenstand, van grote geestdrift was er evenmin
sprake. Scherp zien wij het contrast, als wij denken aan het enthousiasme, waarmee de Ieren de kloosters binnenstroomden. In het
Frankische rijk rechts van de Rijn leidden de weinige kloosters, die er
in de zevende eeuw gesticht werden, slechts een kwijnend bestaan.
Levendige belangstelling voor kerkelijke zaken kunnen wij slechts
constateren bij de Beierse hertogelijke familie, de Agilolfingen, bij
Theodelinde en hertog Theodo.
Aan de lauwheid, waarmee het Christendom werd aangenomen,
hadden allereerst de politieke verhoudingen schuld. De Ieren, en
later de Angelsaksen, stelden met zoveel blijdschap hun harten voor
het Christendom open, wijl de overgang geschiedde als een vrijwillige
stap van de stam, onder aanvoering van het eigen stamhoofd. Op het
vasteland vinden wij slechts in Clovis' doop een soortgelijk verschijnsel. Bij de Duitse stammen rechts van de Rijn werd het Christendom niet aangenomen wegens een vrije beslissing van de vorst of
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na overleg tussen de vorst en zijn rijksgroten, maar als een gevolg van
de onderhorigheid aan het Frankische rijk, waaraan op de duur toch
niet te ontkomen was. De afhankelijkheid van het Frankische rijk
werd echter slechts onwillig gedragen, zoals blijkt uit de vele opstanden. Hierom vooral ontbraken die geestdrift en die offervaardigheid,
die ook bij de menigte het gevolg plegen te zijn van een vrijwillig
gekozen overgang. Dat vrijheid van beslissing veel gewicht in de
schaal legde, blijkt uit een bepaling van de reeds genoemde Alemannische wet uit het begin der achtste eeuw: „Het moet een Christelijke
man geoorloofd zijn, vrijwillig God te dienen," 1 ) hetgeen in de
samenhang dit betekent, dat een vrije zichzelf of zijn have en goed
aan de kerk kan wegschenken en dat niemand hem daarbij iets in
de weg mag leggen, als het zijn vrije verkiezing is. Het is een sprekend
feit, dat die bepaling door een vergadering van Alemannische
aanzienlijken, onder een hertog, uit de stam voortgekomen (Lantfrid),
werd vastgesteld en aan het begin van de publieke wet werd geplaatst.
Daarin klinkt het verlangen na, het Christendom aan te nemen
krachtens vrij mannelijk besluit, niet krachtens gebod van vreemde
heren. De hertogen der Alemannen waren wel uit eigen volk voortgekomen, maar moesten zich toch in alle practische kwesties aan
voorschrift en voorbeeld der Franken houden, en ook over de aanvaarding van het Christendom konden zij niet vrij beslissen. Dus
waren er vooral in het begin geen natuurlijke uitgangspunten aan wezig, vanwaar men kon komen tot een vrijwillige, blijde keuze.
Clovis' doop gaf wel de doorslag voor de Franken, maar eigenlijk
alleen voor de Franken, die hem gevolgd waren naar Gallië; niet voor
de andere Franken, en nog minder voor de stammen rechts van de
Rijn, die zich naast de Franken zelfstandig hadden ontwikkeld en
slechts noodgedwongen het Frankische oppergezag hadden erkend.
De Beieren en Thi ringers hadden hun hertogen door de Franken
toegewezen gekregen. Die kwamen als Christenen tot hen. Men zag
in hen niet het meeslepend voorbeeld, hoe iemand uit een der oudste
en voornaamste families met de voorvaderlijke tradities brak - en van
het heidendom naar het Christendom overging. Zij brachten het
Christendom mee mét hun opdracht tot regeren, die zij van. de
Franken hadden. Dus schoot het Christendom niet zo snel wortel in
de stam, en kon het zich onder de bescherming dier hertogen slechts
langzaam verbreiden.
De Duitsers konden de Keltische geloofsverkondigers nog eerder
welkom heten dan de Frankische; want bij de Kelten bestonden er
geen politieke bijbedoelingen. De bescherming der politieke macht was
hun voldoende; maar verder namen zij, gelijk hun leider Columbanus,
iedere gelegenheid waar, om ook van de machtigen der aarde gehoor-

1
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zaamheid aan de Christelijke zedenwet te eisen. Ongetwijfeld zullen
zij er ook met nadruk op gewezen hebben, dat zij geen Franken
waren en geen leiding van hogerhand volgden. Maar daarin lag tevens
hun zwakte. Het ontbrak hun aan brede leiding, aan doelmatige
arbeidsverdeling, aan organisatie. Er was geen behoorlijke samen werking tussen de afzonderlijke krachten. Er was dan ook niemand,
die maatregelen nam, opdat er geregeld nieuwe geloofspredikers zouden komen. Zover kon de kerk in het Merovingische rijk het niet brengen, doordat haar organisatie aan het einde der zevende eeuw steeds
verzwakte. De Ierse geloofspredikers waren op en top individualisten.
Iedere enkeling of iedere afzonderlijke groep volgde zijn eigen weg.
Maar daarom mogen de Duitsers die mannen niet minder dankbaar
zijn, die hun het eerst het geloof brachten. Immers, door hun werk
hoofdzakelijk, zoal niet uitsluitend, was er in de zevende eeuw een
belangrijk resultaat bereikt. Het bestond hierin, dat aan het begin van
de achtste eeuw de drie stammen rechts van de Rijn, die der Alemannen, Beieren en Thüringers, het zuiden en midden van Duitsland
dus, althans uiterlijk voor het Christendom gewonnen waren, zodat
het terrein was toebereid voor de komst der Christelijke beschaving.
Alleen de organisatie ontbrak nog, en het nodige aantal bekwame
mannen, om de priesterlijke arbeid te vervullen. De grote stap, die
voor ieder missiegebied van beslissend belang is, waarvan de toekomst
afhangt, moest nog gezet worden: er moest nog een voldoend aantal
bekwame inheemse priesters gewonnen worden. De Kelten schijnen
zich daarvoor weinig moeite gegeven te hebben. In ieder geval hebben
zij in die richting niet veel bereikt. Kwam dit misschien, doordat zij
monniken waren? Van de andere kant echter hebben zij juist, omdat
zij monniken waren, het missiewerk ter hand genomen, gelijk zij ook
als monniken het godsdienstig leven in het Frankische rijk links van
de Rijn hadden vernieuwd.
Wij moeten ons daarmee nog even bezighouden. Ongetwijfeld
hebben de invloeden, die sedert het begin der zevende eeuw van
Luxeuil uitgingen, een nieuwe bloei gegeven aan het kerkelijke en
religieuze leven in de Frankische kerk. Het voorbeeld der strenge
monniken, der boetpredikers, die uittrokken van Luxeuil, had overal
een nieuwe geest wakker geroepen, die tot uiting kwam op de bisschoppelij ke zetels en in nieuwe kloosters. Ook de koningen, Clotarius II
en zijn zoon Dagobert, hebben die geest een tijd lang bevorderd.
Clotarius II, de zoon van Chilperik en Fredegonde, was de monniken
van Luxeuil welgezind, wijl hij zich aan hen verbonden voelde door
zijn vijandschap jegens Brunhilde en haar nakomelingen. Tot hem had
Columbanus dan ook zijn toevlucht genomen, toen hij uit Bourgondië
verbannen werd. In het jaar 613 had Clotarius eindelijk, te zamen
met de Austrasische en Bourgondische rijksgroten, Brunhilde ten
val gebracht. Op afschuwelijke wijze had de zoon van Fredegonde
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wraak genomen op de grijze koningin. Toen zij in zijn handen was
gevallen, te Orbe in de Pagus Ultraioranus, had hij haar drie dagen
laten martelen, haar tot spot van zijn leger op een kameel laten
rondrij den, haar vervolgens met hoofdhaar, een arm en een been aan
de staart van een wild paard laten binden en haar zo de ledematen
laten uitrukken. Haar gehele geslacht had hij uitgeroeid. Zo werd
Clotarius alleenheerser, en het Frankische rijk genoot onder hem en
zijn zoon Dagobert zesentwintig jaar lang vrede, waarvan de kerk
natuurlijk profijt trok, te meer, wijl zij nu meer innerlijke kracht
bezat. Om de bisschoppen voor zich te winnen, werkte Clotarius mee
aan een overeenkomst, de bezetting der bisschopszetels betreffende.
Op de rijksvergadering van het jaar 614 keurde hij goed, dat de
canonische verkiezingsbepalingen in acht genomen zouden worden:
clerus en volk zouden de bisschop kiezen, de metropoliet zou met de
bisschoppen der kerkprovincie de verkozene wijden, de koning zou
vóór de wijding de keuze bekrachtigen. Op zijn dringend verlangen
was echter. mede bepaald, dat de keuze niet beperkt hoefde te blijven
tot de clerus van het vacante diocees, en dat ook een hoveling kon
worden gekozen, die dan ook gewijd moest worden, als hij niet
onwaardig was. Ook in de kwesties over de jurisdictie streefde hij
naar minnelijke schikking. Enige tijd lang vernemen wij geen klachten
der kerk over aanmatigend optreden der wereldlijke macht bij de
bezetting der bisschoppelijke zetels. De macht van die twee koningen
Clotarius II en Dagobert verleende krachtige steun aan het missiewerk onder de heidense Franken en Friezen, gelijk trouwens met het
meest dringende belang der Frankische regering strookte.
Ook hier waren leerlingen van Columbanus de eerste arbeiders
in de wijngaard. Audomar, die zijn naam aan St. Omer naliet, de
eerste bisschop van Boulogne en Thérouanne, was een leerling van
Eustasius, Columbanus' opvolger in Luxeuil. In deze tijd vinden
wij hier als geloofsprediker een monnik, die nog wel verband houdt
met de volgelingen van Columbanus, maar toch een afzonderlijke
plaats inneemt, en een nieuw tijdperk aankondigt: de (naar men
meent) uit Aquitanië afkomstige Amandus. Of hij een bedevaart
naar Rome ondernam, zoals beweerd wordt door zijn biograaf
wiens onbetrouwbaarheid bewezen is blijft twijfelachtig, maar
wel blijkt duidelijk, dat hij de band met Rome op hoge prijs stelde.
Dat blijkt niet alleen uit het feit, dat hij de kerken en kloosters, die
hij stichtte, aan de apostelen Petrus en Paulus wijdde, maar nog
duidelijker hieruit, dat hij de paus zelf om raad vroeg, en verzocht,
van hem reliquieën en boeken te mogen ontvangen. Op dit laatste
verzoek moest paus Martinus (649) hem antwoorden, dat de bibliotheek uitgeput was, en er niet zo gauw nieuwe boeken afgeschreven
konden worden, vóór de bode vertrok. Door aldus voeling te houden
met Rome, en ook door te steunen op de heersers in het Frankische
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rijk, werd Amandus een voorloper van het Angelsaksische missietijdperk;; door zijn onbestendigheid echter staat hij nog dichter bij de
Keltische geloofspredikers van zijn tijd. Zijn nagedachtenis bleef
vooral verbonden aan het klooster, dat hij in Vlaanderen stichtte, waar
de Elnon in de Scarpe uitmondt, en dat later naar hem St. Amand
werd genoemd. Hier heeft de Italiaan Jonas Bobbio, de levensbeschrij ver van Columbanus, enige jaren met hem samen gewoond.
Het klooster stond op een belangrijke scheilijn tussen landen en
volkeren. Noordelijk van die lijn lagen de familienederzettingen der
Franken, dus lag hier de grens tussen de Duitse en Romaanse
taalgebieden; hier grensde in de Middeleeuwen het Franse aan het
Duitse rijk. De plek, waar Amandus voor de nog heidense Franken
predikte, werd dus een belangrijk aanrakingspunt tussen Duitse en
Romaanse literatuur. Onder de handschriften van St. Amand vinden
wij stukken, die tot de oudste monumenten der Franse en Duitse
letterkunde behoren: de Franse sequens op de heilige Eulalia en het
Duitse Ludwigslied. Van zijn klooster uit kon de abt - bisschop, in zijn
missieijver, dieper in het heidense gebied doordringen, door van de
Scarpe de Schelde in te varen, die hem tot aan de zee en tot aan de
grens van het land der Friezen bracht. Langs die weg bereikte hij het
kasteel Antwerpen, waar hij een kerk van St. Petrus en Paulus
bouwde, en kwam hij ook in de omtrek van Maastricht. Zijn biograaf
noemt die plaats als zijn bisschopszetel, maar de juistheid van die
mededeling valt te betwijfelen. Evenmin is zeker, dat hij missiereizen
naar de Slaven en de Basken heeft gemaakt. Hij stierf in zijn klooster
aan de Elnon omstreeks 676; zijn sterfdag werd op 6 Februari herdacht door de Angelsaksen, die later op zijn voetspoor het missiewerk
onder de Friezen ondernamen.
Op hetzelfde terrein als Amandus werkte Eligius uit - Limoges.
Te Parijs was hij, onder Dagobert, een sieraad van het koninklijk hof
geweest door zijn talent als goudsmid en tevens door zijn welbespraaktheid, zijn liefdadigheid en vroomheid. Hij was enige tijd
muntmeester te Marseille, en besteedde daar al hetgeen hij bezat,
om gevangenen, die door alle volkeren te koop werden aangeboden,
de vrijheid terug te geven. Onder de vele kloosters, waarvan hij de
stichting bekostigde, wordt de eerste plaats ingenomen door het
royaal ingerichte klooster Solignac, in zijn geboortestreek bij Limoges.
Daar leefden de monniken volgens Benedictus' en Columbanus'
regels, waren echter in belangrijke kwesties onderworpen aan het
oppertoezicht van de abt van Luxeuil en stonden buiten het bisschoppelijk gezag. In het jaar 639, na Dagobert's dood, verliet Eligius het
hof ; hij wijdde zich aan de dienst der Kerk en werd bisschop van
Noyon, welk diocees verenigd was met de diocesen Vermandois en
Doornik en heel de noordelijke kuststreek omvatte. Hier werkte hij
met Amandus aan de bekering der nog heidense Franken. Hij stierf
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1 December 660 en werd, als heilige in ruime kring vereerd, de
patroon der goudsmeden en smeden, terwijl de boeren ook bij ziekte
van hun paarden zijn voorbede inroepen. Een treffend getuigenis van
zijn herderlijke ijver bezitten wij in enige gedeelten van preken,
waarin hij de gelovigen op eenvoudige, waardige toon naar het
voorbeeld van Caesarius van Arles vermaant, zich voor te bereiden
op het jongste gericht en het naderend einde der wereld, vooral
aansporend tot liefdadigheid en naastenliefde, en met het oog op
heidense gewoonten, die hij aantrof, waarschuwend tegen bijgelovige
gebruiken.
Na het midden der zevende eeuw echter begon de Frankische
kerk zichtbaar te vervallen. De opleving, door de geest van Luxeuil
veroorzaakt, kwam ten einde, doordat ook de kerk werd meegesleept
in de verwarring der politieke toestanden. Het Merovingische
koningschap werd de twistappel der rijksgroten steunend op het
particularisme van de afzonderlijke delen des rijks, Austrasië, Neustrië
en Bourgondië, trokken die de macht aan zichzelf. De aanzienlijken,
die genoemd particularisme leidden, verschaften zich de middelen
tot die usurpatie uit de ontwikkeling van het leenstelsel. In steeds
groterenRgetale gingen personen, die land van hen in bruikleen hadden
ontvangen als feudum, beneficium, ook een persoonlijke afhankelijkheid aan, door zich als dienaar, vazal, aan hun heer, de senior,
te verbinden. De behoefte aan zulke zakelijke en persoonlijke af hankelijkheid groeide met de inwendige verwarring, want zij alleen
waarborgde een vrijwel voldoende bescherming; maar het staatsverband rukte zij uit elkaar. Hierbij kwam nog de uitbreiding der
immuniteitsprivileges, die op laat-Romeinse verhoudingen berustten.

Op het grondgebied der aldus bevoorrechten werd de ambtelijke
staatsmacht uitgeschakeld: de immuniteitsheer liet door zijn beambten
de grond- en andere lasten invorderen en door een speciale vertegenwoordiger (advocatus, voogd) de lagere jurisdictie uitoefenen. De
staat regeerde niet meer rechtstreeks over de onderdanen. De senior
versterkte 'met zijn onderhorigen, vazallen, het leger des konings.
Overal besliste het grondbezit over de afhankelijkheid. Doordat ook
de koninklijke bestuursambtenaren, de graven, grondbezit hadden
verworven, gingen ook hun belangen samen met die van de landadel.
Clotarius II had in 614 moeten beloven, dat hij de graven slechts uit
de grondbezitters van de gouw zou kiezen. Hierdoor werden de graven
minder afhankelijk van de koning. Zij streefden er naar, hun ambt
in hun familie erfelijk te maken. Dat de grondbezitters zich een
militaire aanhang schiepen, en die uitsluitend naar eigen belang
trachtten te gebruiken, zou tot volslagen anarchie hebben geleid, als
er uit de adel zelf geen kracht was voortgekomen, die hem intoomde
en bedwong. Dat zijn de hofmeiers, voorheen de leiders van het
gevolg der koningen. In tijden, dat de regerende vorst onder voogdij
18. Sc h n u r e r. Kerk en Beschaving. 1.
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stond, bezaten zij aan het hof de hoogste macht en trokken zij alle
regeringszaken tot zich. Dit werd hun gemakkelijk gemaakt door de
toenemende zwakte en de onenigheden der Merovingische koningen.
Aanvankelijk hadden de koningen met behulp van hun hofmeiers de
weerspannige adel in bedwang gehouden. Sinds de zevende eeuw
verzetten zich de hofmeiers aan het hoofd van de adel tegen de
koning: zij kwamen tegenover de monarchie op voor de eisen der
aristocratie, dwongen een heerser, hun een onmondige zoon toe te
wijzen, opdat zij in diens naam in hun gedeelte van het rijk zouden
kunnen regeren. Na lange strijd wonnen zij het van een Brunhilde,
die zich met alle macht vastklemde aan een hecht monarchaal bewind.
Langs deze weg kwam eindelijk het geslacht der Karolingers omhoog;
dat maakte een einde aan het Merovingische koningschap en bezat de
kracht (die de Merovingers ontbrak) om niet alleen van het Frankische rijk weer een eenheid te maken, maar bovendien een groot stuk
van het verdere westen in die eenheid op te nemen.
Dit uiterlijke verschijnsel is echter niet het enige resultaat, dat
voortkwam uit de chaos, waarin het Frankische rijk aan het einde der
zevende en het begin der achtste eeuw verkeerde. Houden wij het oog
op de ontwikkeling der westerse beschaving in het algemeen, dan
verdient een ander punt misschien nog meer aandacht. De beperking
der koninklijke macht, die streefde naar absolutisme, heeft ook stellig
op de inwendige ontwikkeling gunstig gewerkt. De nieuwe westerse

cultuur zou er geen baat bij gevonden hebben, als er zich een absolute
koningsmacht had ontwikkeld die had geleid tot soortgelijke
toestanden als in Byzantium, waarop men voortdurend lette. Om dit
slechts met een klein voorbeeld toe te lichten: uit Byzantium had men
de titel arts overgenomen, die afgeleid is van het verlatij nste archiater
(uitspraak: artsiater), zoals de eerste geneesheer genoemd werd. De
nieuwe westerse beschaving zou zich vooral kenmerken door veelzij digheid en vrijheid, in tegenstelling met het unitarische imperialisme en het Aziatische despotisme van Byzantium. Ongetwijfeld
heeft de toenemende feudaliteit der groten, zolang zij bedreigd werd
door een koninklijke macht, die overhelde tot absolutisme, mede
bijgedragen tot de grondlegging dier vrijheid. Weliswaar kwam de
macht van de adel tot stand door een vermindering van het aantal
vrijen, maar dat werd goedgemaakt, doordat tegelijk de lagere standen
omhoog kwamen. De vrijen, die als pachters, schatplichtige boeren of
deelboeren op de bezittingen der rijksgroten gevestigd waren, of, gelijk
zij gewoonlijk genoemd werden, achterleenmannen werden, smolten
geleidelijk tot één stand samen met de halfvrijen, die eveneens van
een heer goed hadden ontvangen en door hem in rechten vertegenwoordigd werden. De vrije achterleenmannen lieten de vervulling
van hun militaire plichten gaarne aan het dienstvolk van de heer over,
waartoe ook de opkomst der immuniteit heeft bijgedragen, immers,
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tal van vrijen erkenden de immuniteitsheer als hun heer en werden
ondergeschikt aan diens ambtenaren. Liet de vrije achterleenman
aldus zijn politieke rechten en plichten aan zijn heer over, dan daalde
hij af tot een lagere trap van vrijheid, geraakte hij in de stand der
halfvrij en en kreeg hij een lager weergeld dan de geheel vrije. Door
die toevoeging van vrije elementen kwam echter de stand der halfvrijen naar boven, en ook die der onvrijen, waartoe tal van vrijen door
hun beroep als landbouwers waren afgedaald. Uit politiek oogpunt
bezien was echter het allereerste gevolg van de groeiende heerschappij
der grondbezitters en van het toenemend aantal immuniteitsgebieden
de verbrokkeling van de Merovingische staat tot tal van kleine
mogendheidjes.
De kerk maakte deze economisch-sociale ontwikkeling mee, en
aanvankelijk won zij er uiterlijk veel bij, maar daarna beliep zij er
uiterlijk en vooral innerlijk ernstig gevaar door. Die ontwikkeling
heeft geleid tot de feudale verhoudingen der Middeleeuwen. Zij werd
voor de innerlijke geest der kerk zo'n ernstig gevaar, doordat de
centrale macht bezweek. Het kerkelijk grondbezit was voortdurend
gegroeid, door schenkingen en erflatingen, doordat vrijen hun bezit
aan de kerk overdroegen, om het als haar afhankelijke beschermelingen weer in gebruik te krijgen, terwijl vrijen, die niets bezaten,
leengoed van haar aanvaardden, door de groei van het aantal vrijgelatenen, die zich onder haar bescherming stelden, en doordat dienaren
haar mét de goederen geschonken werden. Zij vroeg en verkreeg
gewoonlijk immuniteitsprivileges, en was dus voor een groot gedeelte
vrijgesteld van publieke lasten. Zij schonk haar onderhorigen een zo
goede behandeling, dat men het een voorrecht achtte, onder haar

bescherming te geraken, en evenzeer was zij er op bedacht, haar bezit
bijeen te houden en niet te verspillen, gelijk zoveel wereldlingen
deden. De positie der bisschoppen werd nog verhoogd door het
gezag, dat zij als geestelijk leider uitoefenden. Niet denkbeeldig was
echter het gevaar, dat het aanzienlijk bezit en de invloed, die daaruit
voortvloeide, een beslissende keer aan hun optreden zouden geven,
dat hun geestelijke taak op de achtergrond zou raken bij hun economische betekenis als machtige grootgrondbezitters en hun politieke
positie als veelvermogende heren. De bisschoppen vormden een
geestelijke aristocratie naast de wereldlijke, en werkten met haar
samen ter behartiging hunner aristocratische belangen, maar moesten
toen ook in de lotgevallen der wereldlijke aristocratie delen: zij
werden meegesleurd in de strijd tussen de edelen onderling en met
de koning, en door de koning werden zij nog slechts als factoren van
economische en politieke macht behandeld. Gevolg hiervan was, wat
wij verwereldlijking noemen. Het is een proces, dat niet alleen deze
tijden kenmerkt, maar door heel de Middeleeuwen voortduurt en
vooral in Duitsland de tekortkomingen teweegbracht, die daar aan
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het einde der Middeleeuwen de kerk aankleefden. Beschouwde men
de hoogste kerkelijke posities hoofdzakelijk uit een oogpunt van
macht en inkomen en invloed, dan was daarvan een natuurlijk gevolg,
dat onwaardige persoonlijkheden er met de onwaardigste middelen
naar streefden, zich er van meester te maken en dat er bisschopsgeslachten ontstonden, doordat bisschoppen hun bisdommen trachtten na te laten aan zoon en neef. De gewone weg naar dat doel was de
gunst der machthebbers, die van hun kant niet nalieten, dit middel aan
te grijpen, om aanhangers te belonen of nieuwe aanhangers te winnen.
Beschouwen wij enkele voorbeelden, die deze redenering toelichten en het onderhavige tijdperk beter doen kennen. Hoe de kerk
werd meegetrokken in de strijd tussen de rijksgroten, zien wij het
duidelijkst aan de figuur van St. Léger, bisschop Leodegarius van
Autun, de tegenstander van de Neustrische hofmeier Ebroïn. Hij was
een neef van bisschop Dido van Poitiers. Die maakte hem aartsdiaken
en hij kwam aan het hoofd te staan van een klooster te Poitiers.
Koningin Bathilde, die voorheen als slavin uit Engeland was gekomen
en later als heilige werd vereerd, zorgde er voor, dat hij het bisdom
Autun verwierf, waarom twee candidaten twee jaar lang met de
wapens hadden gestreden in die strijd was een van beiden gevallen.
Als bisschop gaf hij weldra blijk van grote energie. Hij liet kerken
en stadsmuren herstellen en verfraaide de kerken aanzienlijk. De
aristocratie koos hem tot haar aanvoerder, toen de hofmeier Ebroïn

zich niet alleen aan haar leiding onttrok, maar zelfs haar macht wilde
inperken. Ebroïn had bisschop Sigbrand, die hem weerstand bood,
laten terechtstellen, en de regentes Bathilde had hij genoopt, zich
terug te trekken in het klooster Chelles aan de Marne, waar zij in 680
stierf. Toen de Merovingische naamkoning Clotarius III, Bathilde's
zoon, in 673 stierf, op jeugdige leeftijd, gelijk de meesten dier heersers,
liet Ebroïn aanstonds Theoderik, de jongste broeder van de overleden
koning, tot diens opvolger in Neustrië en Bourgondië uitroepen. De
aristocratie echter wilde er niet in berusten, dat Ebroin alleen over de
troonopvolging besliste een vergadering van rijksgroten moest
daarover beschikken. Ebroïn ontzegde de rijksgroten de toegang tot
het hof. Toen riep de adel de Austrasische koning Childerik, Theoderik's oudere broer, tot koning uit. Ebroïn moest daarop zijn neder
erkennen en werd gedwongen, in het klooster Luxeuil te treden;-lag
zijn candidaat voor de troon werd met afgesneden haren in het
klooster St. Denis ondergebracht. Leodegar, die aan het hoofd van de
overwinnende adel stond, was nu de machtigste man aan het hof. Hij
behield echter slechts korte tijd de gunst van de wankelmoedige

koning: die achtte zich beledigd door des bisschops protest tegen
Childerik's huwelijk met zijn nicht. Reeds na twee jaren kwam
Leodegar ten val en werd hij naar Luxeuil gezonden. Weldra echter
volgde er een nieuwe ommekeer. Childerik II en zijn gemalin waren
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op de jacht vermoord, en Theoderik III werd andermaal koning.
Leodegar kon Luxeuil weer verlaten, Ebroïn echter eveneens, en het
spel begon opnieuw. Nu echter stond Leodegar aan de zijde van de
wettige koning Theoderik, terwijl Ebroïn voor een andere Merovinger
streed, en er in Austrasië nog een andere candidaat werd geproclameerd. Het volk meende, dat de komst van de Antichrist nabij was,
en een komeet joeg het nog meer schrik aan. Leodegar werd binnen
Autun belegerd door aanhangers van Ebroïn, door hertog Waimar
van Champagne en door bisschop Desideratus van Chalon. Hij weigerde zijn trouw jegens zijn koning te verbreken. Om echter zijn stad
niet prijs te geven aan de woede zijner vijanden, leverde hij zichzelf
aan hen over. Zijn tegenstanders lieten hem de ogen uitsteken, later
nog aan lippen en tong verminken en eindelijk, op aandrijven van
Ebroïn, werd de bisschop op de lasterlijke aanklacht, dat hij de hand
had gehad in de moord op Childerik, in 679 door een synode veroordeeld en onthoofd. Terecht wordt hij als heilige en martelaar vereerd.
Tot welke zielegrootheid de eens zo strijdlustige bisschop zich in zijn
lijden verhief, zien wij uit een brief, die hij, blind en stom gemarteld,
in de gevangenis aan zijn moeder Sigrada schreef. Deze had toen
reeds de gewelddadige dood te betreuren van haar andere zoon,
Gairinus, die gestenigd was.
Sigrada had zich teruggetrokken in een klooster te Soissons.
In dat klooster, zo schreef St. Léger haar, moest zij troost en vrede
trachten te vinden, en mocht zij dan in haar vrede ook haar vijanden
vergeven. „Wijl God zijn strijders, voor wie hij na de overwinning
de kronen gereed houdt, in 't gevecht roept, heeft hij hun ook wapens
gegeven, zoals de vijanden niet hebben: het schild des geloofs, het
pantser der gerechtigheid, de helm der hoop en het zwaard des
geestes, d. i. het woord Gods.... Niets zal onze koning bij zijn strij ders aan oude wapens en kleren vinden, maar geestelijk vernieuwd
zal hij ze in de strijd beproeven. Wat er van oude gewoonte nog over
mocht zijn, verwekt, al schijnt het ook klein, toch zeer grote schade.
Dit is vooral zo, wanneer er nog iets van de haat tegen de vijanden in
het hart is overgebleven. Die moge God verre houden van de zielen
der Christen- gelovigen." Wat de kloosters in die tijd de brief is
geschreven omstreeks het jaar 675 nog te geven hadden, kunnen wij
opmaken uit de woorden, waarmee hij zijn moeder de vrede aanprijst,
die zij in haar klooster (waarschijnlijk een dubbel klooster, met
mannen- en vrouwenconvent) vinden kon:
Hoor en verneem
toch, hoe de Heer u reeds in dit leven heeft beloond. In plaats van een
gevolg van dienaren gaf hij u al die heilige broeders, die dagelijks voor
u bidden; voor de dienst der maagden gaf hij u heilige zusters, wier
omgang gij geniet; voor de onrust van het huidige leven gaf hij u de
rust in de kloosterlijke samenleving, voor het verlies van vermogen de
Heilige Schrift en de vrome beschouwing en het ijverige gebed; het
,.....
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verlies der ouders wordt u vergoed door de eerwaardige en heilige
vrouw abdis Astheria; zij is uw moeder, zuster, dochter.... Daarom
vertrouw ik, dat gij dit alles ontvangen hebt, wijl het mij door Christus
geschonken is, niet wegens mijn verdienste, maar alleen door Christus'
erbarming om uw gebed en uw heiligheid." 1
Zulke woorden van vrede en vergiffenis in die onstuimige tijd
innerlijke
strijd tonen ons, hoe krachtig de Christelijke idealen
van
in de harten nog leefden. Maar het gevaar nam toe, dat die idealen
zouden verbleken, dat het aantal dergenen, die ze onderwijzen
moesten, steeds geringer werd. Wat wij in Leodegarius' lot waarnemen, wordt nog door tal van andere voorbeelden belicht.
De bisdommen werden begeerlijke bezittingen, waarom de adel
vocht. Geen canonieke keuze, maar de macht van beschermers en de
rijkdom der candidaten beslisten. De deur stond dus wijd open voor
simonie. Tevens trachtten zowel bisschoppen als wereldlijke machthebbers rijke kloosters in handen te krijgen, waardoor de ontaarding
ook de kloosters en niet minder de clerus binnendrong. Bisschoppen
en priesters legden het geestelijk gewaad af en rustten zich met lans
en zwaard ten oorlog. Hun energie werd aan de krijg en de jacht
besteed. Synoden, vroeger zulke machtige middelen tot handhaving
der kerkelijke tucht, werden er niet meer gehouden. In het jaar 695
schijnt de laatste Frankische synode voor Bonifacius gehouden te zijn.
Het was een diocesane synode te Auxerre, die voorschreef, dat de
godsdienstoefeningen in de kathedraal om beurten door de geestelijken
uit de kerken en kloosters van het diocees moesten worden waargenomen; want een eigen clerus had de kathedraal niet meer. De
reeks der rijkssynoden was al vroeger afgebroken. De laatste dier
vergaderingen, door de koning en het hof persoonlijk bijgewoond,
waren nog slechts middelen in 's konings hand geweest, om de
bisschoppen zijn wil op te dringen, vooral om bestraffing van zijn
vijanden door te drijven. Het metropolitaans verband was deerlijk
verslapt. Waarschijnlijk hebben ook Columbanus' kloosters, naar
Iers gebruik buiten de bisschoppelijke jurisdictie staande, met hun
kloosterbisschoppen en rondtrekkende bisschoppen de desorganisatie
in de hand gewerkt.
De toestand werd het ergste onder Karel Martel, die alle middelen aangreep, om alle rijksmacht aan zich te trekken. Daartoe werd
hij trouwens genoopt, toen hij te velde moest trekken tegen de
Arabieren, die het jonge gewas der Christelijke cultuur in het westen
dreigden te vertrappen.
Kroondomein was er niet meer, dus trachtte Karel Martel zijn
naar
vazallen aan zich, te binden, door tal van kerken te dwingen
hun goederen af te staan,
het voorbeeld van vroegere koningen
)

,

1)

Mon. Germ. Epp. III, 465 s.
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opdat hij die aan leken in leen kon geven. Hierdoor werd het reeds
lang begonnen proces verhaast, dat de ontwikkeling van de leenstaat
ten gevolge had: de edelen en ambtenaren werden leenmannen van
hun heer in plaats van onderdanen. De leken, die met kerkelijk goed
begiftigd werden, kregen het weliswaar slechts in bruikleen en niet in
eigendom, maar toch heeft men niet ten onrechte gezegd, dat Karel
Martel de kerk seculariseerde, en veel vroeger reeds hadden de
bisschoppen de toestand volkomen juist gekenschetst, door op de
derde synode van Parijs (556-57) te verklaren, dat zij in zulke gevallen
slechts bewaarders der schenkingsoorkonden waren, en niet meer de
bewakers der geschonken goederen. 1 ) Het was Karel onverschillig,
wie de kerkelijke waardigheden bekleedde, en zelfs Of er wel waardigheidsbekleders waren. Niet zelden bleven bisdommen lange tijd
vacant. De bisschoppen en abten, die hij aanstelde, waren gewoonlijk
buitenstaanders, soms zelfs leken, want hij liet zich alleen leiden door
zijn politieke en militaire belangen, en hij vond er geen bezwaar in,
meer dan één bisdom en meer dan één abdij aan één persoon te
vergeven. Aan een neef, die Hugo heette, vertrouwde hij het aartsbisdom Rouaan, de bisdommen Parijs en Bayeux en de rijke abdijen
St. Wandrille en Jumièges toe. Milo, door Karel hoog gewaardeerd
wegens zijn krijgskundig talent, kreeg achtereenvolgens de bisdommen Trier en Rheims; hij is bij de zwijnenjacht om het leven gekomen.
Verschillende bisschoppen en abten, die hij had benoemd, konden
niet eens lezen, zei men. Onbeschroomd zette hij ook bisschoppen af,
als hij niet helemaal zeker was van hun trouw. Met dat al was er
natuurlijk geen sprake meer van een ordelijk beheer van het kerkelijk
bezit. Veel kerkelijk goed werd verspild. De kerken verarmden. De
kerken te Rheims konden hun geestelijken niet meer onderhouden.
Het voorbeeld der koningen werd gevolgd door de grondbezitters: die sprongen naar eigen welbehagen met de eigen kerken
om, zonder de bisschop te raadplegen. Zij gaven ze door schenking
of erflating weg, en soms mét de kerken de onvrije priesters, die er
aan verbonden waren.
Zo was de eens zo bloeiende Frankische kerk tot diep verval
geraakt. Ernstig was de achteruitgang op zedelijk en op letterkundig
gebied. Het literaire verval leren wij kennen bij een merkwaardige
schrijver, Virgilius Maro, die ongeveer begin der zevende eeuw te
Toulouse woonde. Hij wou de verwaarloosde schoolse taal in ere
herstellen, ging zich aan de meest gewaagde woordvormingen te
buiten en knutselde een geheime taal in elkaar, die nog veel erger was
dan het plat, waarin hij toch steeds weer verviel. Meer bekendheid
dan de verhandelingen en brieven van die grammaticus geniet een
historisch werk, dat uit de zevende eeuw tot ons is gekomen, de
1)

Conc. Paris. III c. 1 (slot).
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kroniek, die gepubliceerd werd onder de abusievelijk opgeworpen en
verdichte naam van de scholasticus Fredegarius. Zij begint met een
compilatie van verschillende historische geschriften, waaronder die
van Hieronymus, Isidorus en Gregorius van Tours de voornaamste
zijn, en geeft dan zelfstandige vervolgen met somwijlen belangrijke
mededelingen. De taal is buitensporig barbaars. In vocalisme en
consonantisme herkennen wij reeds duidelijk de Romaanse volkstaal,
waaruit het Frans is voortgekomen. De schrijvers want er heeft
meer dan één hand aan die kroniek gewerkt deden echter nog hun
best in de schoolse taal te schrijven, maar slaagden daarin niet
bijzonder; zij hebben de buigingsuitgangen nog behouden, maar
gebruiken die geheel willekeurig, evenals de geslachten der woorden.
Toch kan men hun daarvan slecht een verwijt maken. De schrijver
der voorrede verontschuldigt zich wegens zijn boerse taal; na gewezen te hebben op zijn voorgangers, gaat hij voort: „Ook ik zou mij
verheugd hebben, als zulk een welbespraaktheid mij ten deel was
gevallen, dat ik maar iets van die aard bezat, maar men kan niet veel
water putten, als het niet onafgebroken uit de bron opwelt. De
wereld is oud geworden, dus is de scherpte van ons verstand afgestompt, en niemand in onze tijd vermag of matigt zich aan, op de
vroegere redenaars te gelijken." 1 ) Dat seniele gevoel huisde vooral in
literaire kringen: daar werden nog oude maatstaven aangelegd, en
hoe uit het oude Latijn nieuw taalleven ontsproot, werd men niet
gewaar. Zij steken dan ook met hun antiekerige kennis en haarkloverij
scherp af tegen het forse, overkokende krachtsbesef der jonge
volkeren, wier onstuimigheid bijna niet te temmen was. Belachelijk
klinkt in deze kroniek de interpolatie, die met behulp van dwaze
misvattingen tracht te bewijzen, dat de Franken van de Trojanen
afstammen een fictie, die later niet meer uit te roeien bleek. Dat
was echter geen onschuldig wetenschappelijk geknutsel het had
een krachtige politieke bedoeling. Door te betogen, dat de Merovingische koningen afstamden van Priamus, de oude Trojaanse heerser,
wilde men die familie een cachet van eerbiedwaardigheid geven en
ook wetenschappelijk alle verzet tegen haar gezag brandmerken. Die
bedoeling spreekt te duidelijker, doordat de schrijvers overigens een
heel andere richting vertegenwoordigen. Zij staan, ook met hun
letterkundige arbeid, in de dienst der hofmeiers, die de koningen hun
macht willen ontrukken, en vervolgen hun werk dan ook zo, dat het
een bijna officiële familiekroniek wordt van die hofmeiersdynastie,
de Karolingers, die er eindelijk in slaagde, de Merovingers geheel te
verdringen. Die Karolingers viel de taak ten deel, het rijk en de kerk
te vernieuwen. Nieuwe geestelijke kracht werd hun bij dat werk tot
hulp gegeven door de Angelsaksische Benedictijnen.
1)

Chronicarum q. d. Fredegarii 1. IV Praef. ed. Krusch p. 123.

Verval der Frankisch e Ke rk263
Vóór wij onze aandacht richten op die pioniers der beschaving,
zullen wij nog een laatste blik slaan op de Ierse geloofsverkondigers,
die wij even vergaten. Het blijft hun verdienste, dat zij op verschillende punten de eerste zaden strooiden voor een bloeiende ontwikkeling: in het noorden van Groot-Brittannië, waar zij de Christelijke
cultuur in Schotland vestigden en op de Angelsaksen, die tot in hun
nabijheid doordrongen, gunstige invloed uitoefenden; in ZuidDuitsland, tot ver naar het midden van Duitsland, waar zij optraden
als eerste afgezanten des Christendoms en brengers van een hogere
cultuur; en in de Frankische kerk, waar zij het godsdienstig en
zedelijk leven nieuwe kracht kwamen instorten. Maar slechts zelden
is uit hun arbeid een duurzame actie voortgekomen. Dat er, na de
tot hier toe besproken tijd, opeens een einde aan kwam, mogen we
niet zeggen; op letterkundig gebied bereikt hun invloed op het
Frankische rijk zelfs zijn hoogtepunt eerst in de negende eeuw. Maar
de algemene culturele nawerking houdt toch over 't algemeen in de
zevende eeuw reeds op. Reeds kort na het midden dier eeuw verzwakt
hun invloed op het godsdienstig leven in het Frankische rijk. Dat was
echter slechts voor een gering deel aan hen en aan hun leerlingen te
wijten; de schuld lag voornamelijk in de verschuivingen op politiek,
economisch en sociaal gebied die waren buitengewoon ongunstig
voor alle innerlijk leven en streven. Opnieuw was het Frankische rijk
onmachtig, zich met eigen krachten op te heffen uit het godsdienstigzedelijk verval, waardoor ook heel het peil der beschaving naar
omlaag was gedrukt. Weer moesten die krachten van elders worden
toegevoerd. Maar nu was er een nog grotere kracht nodig, om de
wantoestanden te verhelpen, want het verval was nu veel dieper dan
in de tijd, toen Columbanus met zijn twaalf gezellen uit Ierland was
gekomen. Toen wij wezen op de superioriteit van het katholicisme
boven het Arianisme, hebben wij gezegd, dat die superioriteit te
danken was aan het universele karakter van het katholicisme en aan
zijn hechte hiërarchische organisatie. Door het universeel karakter van
het katholicisme was het mogelijk, dat Ierse zendelingen in de
zevende eeuw de verstarde Frankische kerk nieuwe warmte instortten.
Het tweede voordeel der katholieke Kerk echter: haar hiërarchische
organisatie en haar organisatorische kracht, was nog niet tot uiting
gekomen. Dat zou geschieden, toen Rome voor het eerst zijn aandacht wendde naar de Germaanse heidenen en er van Rome uit
monniken werden uitgezonden, die bij hun arbeid een nauwe relatie
onderhielden met het kerkelijk en cultureel middelpunt, met Rome.
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§ q.. Gregorius de Grote. Romeinse Benedictijnen
geloofspredikers in Engeland
Het pausdom verkeerde in een uiterst moeilijke positie, stond
op een keerpunt, toen Columbanus aan het einde der zesde eeuw
uit het uiterste westen naar het vasteland kwam. Maar juist in die tijd
van nijpende nood troonde er op de pauselijke zetel een man, die met
geniale breedheid van blik de eis van de tijd overzag en die wist
op te treden met de snelberadenheid van de geboren bestuurder:
Gregorius de Grote.
Sinds de Oost-Romeinen het rijk der Oostgoten uiteengerukt en
Italië heroverd hadden, was de paus een onderdaan van de Byzantijnse keizer; en deze liet hem die ondergeschiktheid scherp voelen.
De pausen moesten, als zij niet eenvoudig door de keizers waren
aangesteld, gelijk Vigilius en Pelagius, aan Byzantium bevestiging
hunner verkiezing vragen en daartoe een niet onbelangrijke som gelds
betalen. In Italië zelf waren de Longobarden binnengerukt, zij
drongen steeds verder door en meer dan eens scheen het, dat Rome's
dagen geteld waren. Bij het geschil der drie kapittels, verwekt door
Justinianus' eis, dat drie van Nestorianisme beschuldigde personen
veroordeeld zouden worden, verbraken de bisschoppen van BovenItalië de gemeenschap met Rome. Wel onderwierp de aartsbisschop
van Milaan zich weer in 571, maar de aartsbisschop van Aquileja
volhardde in het schisma, door de Longobarden gestijfd.
Het was dringend nodig, dat het pauselijk gezag meer kracht en
bescherming kreeg, wilde het geen prooi worden van het caesaropapisme van Byzantium, wilde het niet overgeleverd worden aan de
willekeur der Longobarden en het streven naar zelfstandigheid der
metropolieten. Waar moest het pausdom hulp vinden? Het had tot
dan toe, nog geheel vastgehouden door de idee van het Romeinse
imperium, alleen oostwaarts uitgezien en alleen aan de keizer te
Constantinopel gedacht, hoewel deze nauwelijks in staat was voldoende bescherming te verlenen tegen de aanvallen der Longobarden,
en bovendien meende, uit hoofde van die bescherming zeggenschap
in geloofszaken te mogen uitoefenen. De pausen dorsten echter hun
blik nog niet naar de andere kant te wenden, waar slechts barbaren of
ketters waren.
Dit veranderde onder Gregorius de Grote, al kreeg niemand
zozeer als hij de nood der tijden te voelen en al bezweek hij bijna
onder die druk. Maar juist in die pijnlijke nood werd zijn blik
verscherpt en gelukkig bezat hij alle eigenschappen, die juist toen
nodig waren tot leiding der Kerk. Hij was gesproten uit een zeer
aanzienlijke Romeinse familie, had aanvankelijk een ambtelijke
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loopbaan ingeslagen en bekleedde in 572-573 het ambt van stadsprefect. Maar toen zag hij in, dat Rome's toekomst nu langs andere
wegen ging, en legde hij alle aardse streven af. Het aanzienlijk
vermogen, dat hem door zijn vaders dood ten deel viel, gebruikte
hij om op Sicilië zes kloosters te stichten. In het ouderlijk paleis op
de Monte Celio stichtte hij een Benedictijnenklooster, de H. Andreas
gewijd, en in 575 deed hij daar zelf zijn intrede. Maar de Kerk riep
hem buiten het klooster. Paus Pelagius II legde hem de taak op, die
toen voor de Kerk van het grootste belang was, door hem als zijn
zaakgelastigde (apocrisiarius) naar Constantinopel te zenden. Daar
leerde hij de wereld overzien en oordeelkundig met mensen omgaan.
Hij ontmoette er Leander van Sevilla en werd door hem ingelicht
over de zeer kritieke toestand in het Westgotische rijk. Aan het
keizerlijk hof wist hij zich het vertrouwen te verwerven, dat hij tot de
uitoefening van zijn ambt nodig had. Hij hield de zoon van keizer
Mauritius ten doop. In 585 keerde hij naar Rome terug, waarna hij als
secretaris van paus Pelagius II optrad tot bijlegging van het noor
delijke schisma. Het kon niet anders, of aller blikken vielen op hem,
toen er in 590 een opvolger gekozen moest worden voor de overleden
Pelagius.
Zijn pauselijke arbeid kennen wij uit zijn vele bij de 860 brieven en de geest van zijn werk uit de vele preken, die tot ons zijn
gekomen, zijn uitvoerige verklaring van het boek Job, die men
gewoonlijk Moralia noemde, en vooral uit de Regula pastoralis, in de
Middeleeuwen zo algemeen bekend. In dit laatste geschrift, een
programma voor de priesterlijke arbeid, zet de paus tegenover
aartsbisschop Johannes van Ravenna uiteen, waarom hij getracht had,
aan de pauselijke waardigheid te ontkomen. In zijn betoog over de
herderlijke plichten vinden wij de vermaningen terug, die de
H. Benedictus in zijn regel tot de abt had gericht ook in zijn Dialogen,
gesprekken over vrome mannen van Italië, had de paus getuigd van
zijn grote eerbied voor de ordestichter in een uitvoerige schets van
diens karakter. De schrijver tekent het ideaal van de goede zielenherder niet anders dan Benedictus zijn ideaal van de abt: „Hij zij
rein in gedachten, voorbeeldig in zijn daden, wijs in het stilzwijgen,
nuttig in het spreken, als naaste vol medelijden jegens ieder ander,
vooral tot de beschouwing met liefde geneigd, de rechtschapene een
ootmoedig gezel, tegenover de ondeugden van hen, die falen, verheven
door de ijver der gerechtigheid; aan de zorg voor het innerlijk doe hij
geen afbreuk door zich met de uiterlijke dingen bezig te houden,
en de zorg voor de uitwendige behoeften verwaarloze hij niet uit ijver
voor het inwendig leven." 1 ) Ziehier het maathouden en het alles voor-allen zijn, dat Benedictus zijn abt op het hart had gedrukt. In
-

1)

G r e g o r ii Reg. pastor. Pars II c. 1. M i g n e P. L LXXVII, 26 s.
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zijn streven naar harmonie tussen diepe innerlijkheid en uiterlijke
bezigheid herinnert Gregorius ook aan Ambrosius, met wie hij
bovendien overeenkomst vertoont door zijn voorname afkomst, zijn
vroegere carrière in de wereld en zijn oud - Romeinse bestuurswijsheid.
Evenmin als Ambrosius hecht hij waarde aan overladen en opgeschroefde stijl ook hij stelt zich tevreden met de eenvoudige taal,
waarmee men zich tot de harten van anderen richt. Evenals Ambrosius
toonde hij practische belangstelling voor de vormen van de eredienst,
in zijn talrijke liturgische voorschriften, de verandering van de tekst
der Mis, en de regeling van het kerkelijk gezang, waarvoor hij als
leerling van de H. Benedictus bijzondere belangstelling moest voelen.
Al aanstonds bij de aanvaarding van het pontificaat won hij de
harten der Romeinen door het innige medelijden, dat hij hun in
zwarel beproeving betoonde: toen Rome, in die tijd van angst voor
de Longobarden, zwaar geteisterd werd door de pest. De Romeinen
wisten, dat zij geen betere verzorger konden verhopen dan deze
monnik. Er was trouwens niemand anders, die voor hen zorgde. De
Romeinse senaat hield in die tijd op te bestaan. In het jaar 603 wordt
hij voor het laatst genoemd. Tegelijk verdwenen de glans en de
vroegere betekenis van het ambt van stadsprefect, die stadhouder,
rechter, hoofd der politie en burgemeester was, het ambt, dat Gregorius zelf voor zijn intree in het klooster had bekleed, zodat hij maar
al te goed wist, hoe moeilijk en ondankbaar het in die tijd was. 1 )

Zo kon Gregorius in zijn achttiende homilie, gehouden in het
jaar 593, toen het leger der Longobarden naderde, op ontroerende
wijze de dood van Rome beschrijven. 2 ) Gregorovius heeft die homilie
de lijkrede op het graf van het oude Rome genoemd. 3 )
En inderdaad, het oude Rome stierf, maar uit zijn puinen verrees
het pauselijke Rome, waarin de paus alleen het middelpunt was,
waarom zich het westen zou scharen als een nieuwe cultuureenheid.
Gregorius had zelf geen vermoeden, hoe reeds in zijn tijd alles
daarheen streefde. Hij meende, gelijk reeds zovele Romeinen vóór
hem, en gelijk ook Columbanus de Jongere in zijn tijd, dat het einde
der wereld voor de deur stond. 4) Des te meer boeit ons de beschouwing der nieuwe kiemen, die in de tijd van Gregorius I begonnen te
ontspruiten, in een groei, die door niemand zozeer bevorderd is als
door hem. Deden de rampen des tijds het werk van een bevruchtende
onweersregen, dan was hij een diergenen, die verwarmende zonnegloed uitstraalden. Vooral ook de sociale werkzaamheid, die hij als
1) K. H e 1 d m a n n, Das Kaisertum Karls des Groszen (weimar 1928) blz.
191, 204vv. en 221w.
2) Citaat daaruit boven, blz. 176v.
$) G r e g o r o v i u s, Gesch. der Stadt Rom, II 4 , 45.
4) Dial. I. III c. 38, Migne LXXVII, 317. Vgl. Columbae ep. ad Bonifatium IV
M. G. Epp. III, 171, 176.
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paus over Rome, over heel Italië en tot ver over de grenzen uitstrekte,
heeft er toe bijgedragen, dat in ruime kring de ogen naar de paus
werden gericht en de harten zich naar hem toe keerden. Hij vooral
heeft te Rome zorg gedragen voor het levensonderhoud der inwoners,
hij ook heeft hen bevrijd van de overlast der Longobarden. Wel
wekte de positie, aldus door Gregorius verworven, de naijver der
Byzantijnse officieren, maar de achting en de liefde van het Romeinse
volk konden zij niet winnen, wijl hun daden niet in overeenstemming
waren met hun pretenties. De Byzantijnse keizers konden slechts met
geringe militaire kracht tegen de Longobarden optreden en hadden
derhalve in Italië iets dergelijks ingesteld, als wij staat van oorlog of
staat van beleg plegen te noemen. Het systeem, dat aan de Romeinse
grenzen - was ingevoerd om ze te verdedigen, werd over al de benarde
streken in Italië uitgebreid. De hogere Byzantijnse officieren moesten
de bevoegdheden der burgerlijke bestuursambtenaren overnemen. De
oude bestuursindeling werd verdrongen door de indeling in de
districten der legeraanvoerders, der duces en tribuni. Zo werd het
Romeinse gebied het ducaat Rome, waarover de Byzantijnse dux
bevelen moest. Diens gezag ging echter geleidelijk, zoals we ook elders
nog zullen zien geschieden, op de paus over; dus Byzantium, dat de
paus de handen had gebonden, maakte door zijn maatregelen zelf de
bevrijding van die boeien mogelijk. De Romeinse bevelhebber was
alleen daarom reeds gedwongen, bij de paus terecht te komen, wijl
deze de grootste grondbezitter was, en dus steeds te hulp geroepen
moest worden, wilde het leger versterkt worden met krachten uit
het land zelf.
Dit uitgestrekte grondbezit, het patrimonium Petri, maakte het
Gregorius mogelijk, zo ruime sociale werkzaamheid uit te voeren, en
het ging hem, als gewezen bestuursambtenaar, bijzonder ter harte,
het patrimoniaal bezit der Romeinse kerk goed te verzorgen en wijs te
beheren. Dit bezit was gevormd door de schenkingen, waardoor eerst
de keizers, vervolgens de adellijke Romeinse families de kerk met
grond hadden verrijkt. Tal van oude namen van beroemde Romeinse
geslachten, die reeds lang waren uitgestorven, leefden nog voort in de
namen der landgoederen, die zij vroeger aan de Roomse Stoel hadden
geschonken. Door de nood der tijden waren tal van spruiten uit rijke
families er toe gekomen, in dienst der kerk te treden; immers, daar
alleen was nog een vruchtbaar arbeidsveld te vinden voor mannelijke
energie, daar alleen troost en rust voor een gelovig gemoed; en dan
schonken zij gewoonlijk, hetzij reeds tijdens hun leven, hetzij op hun
sterfbed, hun tijdelijk bezit aan de kerk. Die schenkingen kregen tegen
het einde der zesde eeuw de grootste omvang, maar tegelijk kwam er
toen ongeveer een einde aan. De Longobarden ontstalen de kerk weer
een groot deel van haar bezit, de keizers hadden niet meer zoveel weg
te geven, en rijke families, die groot grondbezit hadden, waren er nog
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slechts weinig. De patrimonia der Roomse kerk waren natuurlijk het
talrijkst in de omtrek van Rome zelf; maar er lagen er ook door heel
Italië verspreid, de kostbaarste in Campanië, Beneden-Italië en Sicilië,
de korenschuur van Rome; verder waren er nog buiten Italië, in
Gallië bij Marseille, in Afrika en Dalmatië, op Sardinië en Corsica.
Die landerijen werden bebouwd door slaven of horige boeren (colóni).
De paus was door dit alles de grootste grondbezitter van Italië, en aan
dit feit ontleende hij een zeer grote sociale en politieke invloed.
Daarmee moest iedereen in Italië rekening houden, maar tevens
troffen alle lotgevallen van Italië ook de paus. Uit de opbrengst der
goederen werd allereerst voorzien in de behoeften der Romeinse kerk,
het levensonderhoud van de clerus, het onderhoud der kerken, de
installatie der kloosters, de bouw van nieuwe kerken, en verder in de
verzorging der armen. Vroeger rustte de zorg voor noodlijdenden en
werklozen, met giften in natura, op de wereldlijke overheid, nu ging
zij in de handen der kerk over. Dit was het eerste souvereine recht,
door de pausen in de plaats der keizers te Rome uitgeoefend. Vervolgens, kwamen daar armenhuizen, ziekenhuizen, weeshuizen en
logementen voor pelgrims bij. Alwie in Italië in nood en ellende
verkeerde, wendde zich tot de paus. De levensbeschrijver van
Gregorius de Grote noemt de Roomse kerk van die tijd een korenschuur, die voor allen openstond, en de paus zelf de huisvader van
Christus. 1 ) Bij al die uitgaven kwamen nog de bedragen, die Gregorius besteedde, om de stad te behoeden voor de Longobarden; soms
betaalde hij een prijs voor hun aftocht. Wat hij in die zin deed, vatte
hij in een brief aan keizerin Constantia (595) in de volgende woorden
samen: „Sinds zevenentwintig jaren leven wij hier in deze stad onder
de dreiging der Longobardische zwaarden. Welke bedragen de kerk
dagelijks heeft gegeven, om ons daarbij in het leven te houden, zal ik
niet optellen. Ik zal slechts dit zeggen: zoals de keizer te Ravenna
bij het eerste leger van Italië een schatmeester heeft, die dagelijks de
uitgaven bestrijdt voor alle voorkomende behoeften, zo ben ook ik
in zulke gevallen de betaalmeester voor deze stad." 2
Al die inspanning, om vijanden van buiten af te weren, en de
algemene zorg voor ongelukkigen en noodlijdenden van iedere soort,
hebben in die tijd de paus buitengewoon geliefd gemaakt bij het volk
van Italië. We mogen gerust zeggen, dat de pausen nooit zo populair
zijn geweest in Italië als tijdens de invallen der barbaren van de vijfde
tot de achtste eeuw, als van het pontificaat van Leo de Eerste, die
Attila en Genserik smeekte, Rome te sparen, tot die dag, dat Stephanus II uittrok, door het wenende Romeinse volk begeleid, om de
bescherming van de Frankische koning Pepijn tegen de Longobarden
)

Joh. D i a c o n u s, s. Gregorii p. vita 1. II c. 26, 51 (Migne LXXV, 97, 109).
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in te roepen. Steeds meer werd het de paus, die voor alle politieke
belangen van het schiereiland opkwam tegenover alle vreemde
machten, hetzij die uit het noorden binnendrongen, hetzij ze uit het
oosten hun bevelen naar Italië zonden. Er werkten echter nog andere
uiterlijke omstandigheden toe mee, dat de paus zulk een positie
bereikte, omstandigheden, die we gedeeltelijk al kennen, gedeeltelijk
nog zullen leren kennen: de ondergang van het West-Romeinse rijk,
de verovering van Italië door de Oostgoten, het Longobardische
gevaar en de druk van het Byzantijnse regiem, die de paus evenzeer
voelde als alle bewoners van Italië.
Gregorius wist natuurlijk, dat die materiële en politieke bemoeienissen bij hem niet de eerste plaats mochten innemen. Die heeft hij
zonder enige twijfel aan de kerkelijke zaken gelaten. Mogen wij bij
zijn zorgen voor de kerkelijke belangen een zekere voorliefde veronderstellen, dan gold die de kloosters met de regel van de H. Benedictus, die te Rome bekend werd, toen de zonen van St. Benedictus
zich na de verwoesting van Monte Cassino bij het Lateraan vestigden, en die hij invoerde in de kloosters, die hij zelf stichtte. Hij
wenste, dat de kloosters hun eigen karakter behielden. Daarom
verbood hij, dat kloosterlingen ambten van wereldgeestelijken zouden
bekleden, en dat in kloosterkerken publieke godsdienstoefeningen
zouden gehouden worden. Hij verzekerde echter de monniken de
vrijheid der abtskeuze.
Hij gaf dus de kloosters een waarborg tegen aanmatigend
ingrijpen van buiten, maar wenste ze overigens niet te onttrekken
aan de algemene kerkelijke discipline. Ze werden onder het toezicht
en de jurisdictie der bisschoppen gesteld, wie ook het recht werd

toebedeeld, de abten te wijden. In iedere behoefte echter moesten de
kloosters zich tot de paus kunnen wenden. Dat hij niet naliet, zijn
positie als metropoliet in Italië en als primaat van heel de Kerk te
handhaven, behoeven we nauwelijks nog te vermelden, wel echter
moet hier gewezen worden op de moeilijkheden, die hij daarbij
ondervond en die hij trachtte te overwinnen.
Op de eerste plaats dient dan opgemerkt te worden, dat hij zich,
in tegenstelling met zijn laatste voorgangers, grote moeite getroostte,
om de kerkelijke banden met het veronachtzaamde westen nauwer
aan te halen. Het eerst had hij zijn aandacht geschonken aan Spanje
sinds hij te Constantinopel met Leander had omgegaan. Een
veelbelovend perspectief opende zich daar kort voor het begin van
zijn pontificaat, toen koning Reccared, in 589, tot de katholieke Kerk
overging. Met grote vreugde nam Gregorius kennis van de berichten,
die Leander en de koning hem daarover zonden. Hij zond de koning
een Petrus-reliquie, een sleutel, waarin ijzer van St. Petrus' boeien
was gevat, en een kruis, waarin zich hout van het kruis van Christus
bevond. In zijn dankbrief vermaande hij de koning, in zijn regering

270

Tweede boek

Gregorius de Grote.

matiging te betrachten en zich niet te laten leiden door heerszucht
en toorn. „De regering dient tegenover de onderdanen met grote
gematigdheid gevoerd te worden. Zij mag niet ondergaan in machtswellust. Een rijk wordt alleen goed bestuurd, als de heerszucht niet
heerst over de geest. Ook moet zorg worden gedragen, dat de toorn
niet binnensluipe .... Heeft de toorn zich eenmaal meester gemaakt
van het gemoed, dan ziet men ook een wrede daad voor rechtmatig
aan." 1) Hij kende ze dus wel goed, die Germaanse koningen, in wie
het maar al te vaak aan matiging ontbrak. Zijn vriend Leander zond
hij een bijzonder hartelijk schrijven, en zijn commentaar op het boek
Job droeg hij aan hem op. Vervolgens schonk hij hem als metropoliet
van Spanje het pallium. Gaarne gaf hij antwoord op vragen over
speciale kwesties, en onder die antwoorden is er een, dat weer van
zijn wijze gematigdheid getuigt. Leander had de vraag gesteld, of
men in Spanje ook voortaan, gelijk daar tot dan toe in de katholieke
kerk gebruikelijk was, het doopsel mocht toedienen met slechts een
enkele onderdompeling, of dat de dopeling driemaal ondergedompeld
moest worden, gelijk bij de Arianen placht te geschieden. De paus
zag wel in, hoe zwaar het 't Rooms-katholieke Spanje gevallen zou zijn,
die praxis te veranderen dat zou immers worden aangezien als een
overwinning der Arianen. Ofschoon de drievoudige onderdompeling
ook in de Romeinse kerk gebruikelijk was, antwoordde hij Leander,
dat de oude gewoonte gehandhaafd mocht worden, om het verschil

met de ketters te laten uitkomen. Het geloof der Kerk was één
verschil van landsgebruik schaadde daarbij niet. Het kwam echter
nog niet tot een nauwe aansluiting van de katholieke kerk in het
Westgotische rijk bij het pausdom, doordat de Westgotische kerk in
haar dichte samenhang met de staat zich als staatskerk isoleerde.
Ongeveer evenzo was het in de Frankische staatskerk. Alleen
de betrekkingen tussen Rome en - zuidoostelijk Gallië, waar de
aartsbisschoppen van Arles sedert 514 tot pauselijke vicarissen waren
benoemd, waren nauwer. De Frankische koningen hebben zich echter
van de pauselijke vicarissen nooit veel aangetrokken, ook niet na 536,
toen de Provence door de Oostgoten aan de Franken was afgestaan.
Wel heeft koning Childebert er meermalen voor geijverd, dat de
toenmalige aartsbisschop van Arles de titel van vertegenwoordiger
des pausen kreeg, maar dat zal wel geen ander doel hebben gehad
dan de Frankische souvereine rechten ten opzichte van de staatskerk
te doen uitkomen. Immers, na de dood van Caesarius van Arles had
paus Vigilius eens gezegd, dat hij de machtiging van de OostRomeinse keizer moest hebben, eer hij de aartsbisschop van Arles het
pallium kon toekennen. De aartsbisschoppen van Arles zijn er nooit
in geslaagd, hun rechten als vertegenwoordigers der pausen inderdaad
1)
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uit te oefenen. Wel hechtte men in de Frankische kerk hoge waarde
aan de geloofsgemeenschap met het hoofd der Kerk te Rome, maar
men wende zich aan, de kerkelijke zaken in het Frankische rijk
buiten de paus om te regelen, en de pausen der zesde eeuw hebben
daar verder geen acht op geslagen. Misschien hebben zij gehoopt,
dat de Frankische heerschappij niet duurzaam zou zijn, en de
Oost - Romeinse keizer ook in Zuid - Gallië zijn gezag zou kunnen
herstellen. Want een bisschop van die tijd, Marius van Avenches
(574-594), rekende nog volgens de jaren der Oost - Romeinse keizers,
en paus Vigilius had in 545 aartsbisschop Auxanius van Aries aangespoord, voor het Oost - Romeinse keizerspaar te bidden en zorg te
dragen voor een goede verstandhouding tussen Constantinopel en
de koning der Franken.
Paus Gregorius I heeft de toestand in ieder geval anders gezien.
Hij, die in Italië zelf maar al te zeer ervaring had opgedaan van de
zwakheid der Byzantijnse macht, bekeek de dingen, zoals ze waren,
en hij was in de politiek voldoende realist, om met het Germaanse
rijk in het westen rekening te houden. Daarom werkte hij onvermoeid,
om een nauwer verband tussen de Frankische kerk en Rome tot
stand te brengen. Hij vermaande aartsbisschop Vigilius van Arles,
die hij weder tot pauselijk vicaris benoemde, een einde te maken aan
de misbruiken in het Frankische rijk, met name aan de simonie en de
benoeming van leken tot bisschop. Hij moest koning Childebert II
daarover onder handen nemen. Vervolgens trachtte hij persoonlijk
in relatie te komen met Brunhilde, haar zoon en haar kleinkinderen.
Hij verzocht Brunhilde, een synode uit, te schrijven, die in haar rijk
de kerkelijke hiërarchie zou herstellen en de simonie zou uitroeien.

Er kwam echter van die synode niets, al deed de paus er nog zo zijn
best voor. Evenmin bereikte hij, dat er een speciale pauselijke legaat
tot verbetering der kerkelijke toestanden in het Frankische rijk werd
toegelaten. Daar waren hier de tijden nog niet rijp voor. Eerst geruime
tijd later, langs een grote omweg, zou de pauselijke Stoel het doel
bereiken, waarnaar Gregorius streefde. Maar het strekt weder
Gregorius de Grote tot verdienste, die omweg te hebben aangewezen.
Over de Angelsaksen leidde de weg naar het Frankische rijk.
De bekering der Angelsaksen gaf de doorslag tot de vorming der
westerse cultuurgemeenschap en tot de nauwe aansluiting bij Rome.
Dat zal Gregorius I wel niet voorzien hebben, maar ongetwijfeld is
het aan hem persoonlijk te danken, dat er Benedictijnen uit Rome
naar dat volk vertrokken. Door hen uit te zenden heeft hij het aanzien
gegeven aan een buitengewoon vruchtbaar missiewerk. Hij kwam
tot die maatregel door het besef, dat de Frankische kerk, die voor een
dergelijke taak het eerst in aanmerking kwam, haar toch niet zou
kunnen vervullen. Reeds in 595 gaf hij zijn zaakwaarnemer Candidus,
die het patrimonium der Roomse kerk aan de Beneden -Rhone ging
19. Sc h nu r e r. Kerk en Beschaving. I.
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inspecteren, de opdracht mee, in Gallië jonge Angelsaksische slaven
te kopen, om die te Rome in de kloosters op te leiden tot de geestelijke
stand. Men wil, dat hij reeds voor zijn troonsbestijging op de slavenmarkten te Rome welgeschapen Angelsaksische jongelingen had
gezien en daardoor op die gedachte was gekomen; dat hij zelf als
geloofsverkondiger naar Engeland had willen gaan, maar kort na
zijn vertrek uit Rome door de Romeinen terug was gehaald; maar
dat is een traditie van jonger datum, aan twijfel onderhevig. Uit
de opdracht aan Candidus blijkt echter wel, dat Gregorius bij zijn
plannen aanvankelijk aan Angelsaksische slaven dacht. Reeds in het
jaar 596 bracht de snel beraden paus zijn plan tot uitvoering. Uit zijn
stichting het Andreasklooster, waarin zijn geest het krachtigst leefde,
zond Gregorius de prior Augustinus met veertig monniken naar
Engeland. Door de scherpzinnigheid en de wilskracht van deze paus
dus kwam Rome er voor de eerste maal toe, geloofspredikers uit te
zenden naar de barbaren.
Men had te Rome angst voor de barbaren. Dat toonde ook
Augustinus nog duidelijk. In Gallië, aan de Rhone, liet hij zich zo'n
schrik aanjagen door de gruwelverhalen, die hem over de Angelsaksen
verteld werden, dat hij terugkeerde en de paus zijn bezwaar kenbaar
maakte. Gregorius gaf echter zijn plan niet op. Alleen voorzag hij
de monniken ruim van aanbevelingsbrieven, om hun de hulp der
Frankische bisschoppen en vorsten te verzekeren. In 't bijzonder
vroeg hij Brunhilde en haar kleinzoons om bescherming, en zij
verleenden die ook, evenals bisschop Syagrius van Autun, wie de paus
het pallium tot beloning gaf. Ook op Clotarius II, die over de kuststreken in Neustrië heerste, werd een beroep gedaan. Waarschijnlijk
ontving Augustinus reeds op zijn heenreis in Gallië de bisschopswijding. Frankische priesters gingen als tolken met hem mee, en eind
596 landde hij in Kent.
Al was Augustinus' vrees voor de Angelsaksen overdreven,
onbegrijpelijk was zij niet. Dat volk nam namelijk een heel afzonder lijke plaats in onder de Germaanse stammen, die zich op Romeinse
bodem gevestigd hadden. Nadat de Saksen, de Jutten en de Angelen
van de Duitse Noordzeekust in Sleeswijk-Holstein naar Brittannië
waren gekomen, in het midden der vijfde eeuw, roeiden zij in hun
nieuwe woonstreken de geromaniseerde Britten bijna geheel uit. Zij
gingen nog hardhandiger te werk dan de Wandalen in Afrika die
verdrongen de Romeinen alleen uit de streek rondom Carthago.
Evenwel verdwenen de Britten eerst na een taaie strijd, die twee
eeuwen duurde, uit het grootste gedeelte van het land, dat eens het
hunne was. Zij konden zich natuurlijk niet zo krachtig verzetten als
de Romeinen op het vasteland, want de geromaniseerde Britten waren
betrekkelijk gering in aantal, en de indringers kregen over zee
voortdurend versterking uit hun vaderland. De rijken, die de Angel-
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saksen stichtten, vertonen een Germaans karakter, zo zuiver, als noch
bij de Franken en Bourgondiërs, noch bij de Goten of Wandalen, de
Sueven of de Longobarden voorkwam. In die rijken bleef er niets
over van het bestuur, het maatschappelijk stelsel, de literatuur en de
cultuur der Romeinen. Met de Latijnse taal werd ook de Christelijke
godsdienst opzij geschoven. Er drongen slechts weinig Latijnse en
Keltische woorden in de Angelsaksische taal door. De dienst van
Wodan en de barbaarsheid overwonnen het Christendom en de
cultuur. Zo waren de Engelsen ook de enigen onder de Germanen,
die het geloof van het overwonnen rijk geheel verwierpen. Er vormde
zich tussen de Christelijke Britten, die zich in het westen en zuiden
nog konden handhaven, en de Angelsaksen een kloof van ras- en
godsdienstverschil, dieper dan ergens elders, en de vele vluchtelingen,
die zich in het naar hen genoemde Bretagne hadden gevestigd, hadden
de haat en de vrees voor de heidense vijanden aan het naburige
Frankische rijk meegedeeld.
De Angelsaksen hadden niet alleen hun godsdienst meegebracht
naar hun nieuwe vaderland, maar ook hun voorvaderlijke rechtsgebruiken, het oude strafrecht, de vierscharen van vrije mannen en
de traditionele indeling naar standen. Zij hielden hun volkskarakter
hoog in ere. Moest daaruit niet overal krachtig verzet tegen het
Christendom opkomen? Op de duur echter konden ook de Angelsaksen zich niet onttrekken aan de hogere beschaving, die het Christendom hun voorstelde in het kleed der Romeinse literatuur. Die
beschaving kwam dus van twee kanten tot hen: uit het noorden van
de kant der Iers-Schotse geloofsverkondigers en van het vasteland bij
monde der missionarissen, die Rome zelf had uitgezonden. Dat hier
dus geloofspredikers kwamen uit het kernland der oude cultuur, uit
het middelpunt der kerk, bleek later een feit van het allerhoogste
belang te zijn. Het land was verdeeld in zeven of acht kleine koninkrijken. Augustinus trad het eerst op in het koninkrijk Kent, dat recht
tegenover de Frankische kust lag.
Hij vond in Kent een voortreffelijk aanknopingspunt. Bertha, de
gemalin van koning Ethelbert, was een Frankische prinses, de dochter
van koning Charibert, die eens te Parijs troonde, en kleindochter van
Clovis. Voor de heidense koning haar tot echtgenote kreeg, had hij
moeten beloven, dat hij haar vrij zou laten in de uitoefening van haar
godsdienst, en dat zij als kapelaan steeds een bisschop naast zich
mocht hebben, die haar naar Kent vergezelde. Bertha was dus met de
bisschop Liuthard naar Engeland gekomen. Er werd haar een oude
verlaten kapel uit de Romeinse tijd ter beschikking gesteld; zij liet die
wijden aan de patroon der Franken, de H. Martinus. Gelijk zo vaak
in Germaanse rijken heeft ook hier een koning het Christendom de
weg gebaand. Toen Augustinus op het eiland Thanet aan wal stapte,
was bisschop Liuthard gestorven. Dus werd het bericht der komst
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van de pauselijke geloofsprediker door Bertha met grote blijdschap
begroet, en van haar echtgenoot mocht zij verwachten, dat hij de
vreemdelingen, die haar zo sympathiek waren, niet maar kortweg
zou afwijzen.
Ook Ethelbert echter gaf blijk van de nuchterheid, waarmee de
Germanen bijna altijd optraden tegenover geestelijke prikkels van
buiten, de karakteristieke houding, die zij over het algemeen ook
aannamen, als zij voor het eerst met het Christendom in aanraking
kwamen. Onder de blote hemel, door zijn strijders omgeven, ontving
hij de monniken, die in plechtige processie nader traden, met een
zilveren crucifix voorop en een schilderstuk met de beeltenis van de
Verlosser. Toen Augustinus daarop zijn preek over het leven, de
dood en de verrijzenis van Christus had uitgesproken, en de Frankische
tolken zijn woorden hadden vertaald, zei de koning: „Uw woorden
en uw beloften zijn weliswaar schoon, maar ze zijn nieuw en onzeker;
ik kan ze daarom maar niet klakkeloos van u aannemen en er alles
voor prijsgeven, wat ik met het hele Engelse volk zo lang in acht heb
genomen. Maar omdat gij van verre zijt gekomen, zal ik u niet lastig
vallen, maar u gastvrij opnemen; en evenmin zullen wij u beletten,
diegenen voor uw geloof te winnen, die het aanvaarden willen." 1
De Germaanse koning liet dus de evangeliepredikers zonder voorin
zijn rijk toe. Met koel verstand wilde hij hun leer-genomhid
onderzoeken. Tegenover zulk een mentaliteit waren er geen betere
missionarissen te vinden dan de Romeinse Benedictijnen, die kalm
en bedaard hun weg gingen en aan het gemoed nauwelijks de voorrang
toekenden boven het verstand.
Nabij de buitenmuren van Canterbury bouwden de monniken
een klooster, en in Romeinse geest wijdden zij de kerk aan de heilige
Petrus en Paulus. Reeds met Kerstmis 597 werd hun geduld beloond.
Koning Ethelbert liet zich dopen en stond zijn eigen paleis aan
bisschop Augustinus af. Deze stichtte daar een bisschoppelijke basiliek, die de Verlosser gewijd werd, ter herinnering aan de Lateraanse
kerk van de Verlosser, en die later onder de naam Christchurch
beroemd werd. De monniken vormden hier het bisschoppelijk
domkapittel en schiepen daardoor een instelling, die in Engeland
algemeen werd: de meeste . bisschoppelijke kapittels bestonden er uit
monniken, en de bisschop was tevens abt.
Vergaten de Romeinse monniken, zoals wij zagen, in het vreemde
land de gewijde plaatsen binnen Rome niet, in het centrum der
katholieke Kerk zelf sloeg men het werk der geloofsverkóndigers met
levendige belangstelling gade. Gregorius de Grote spaarde geen
brieven of geschenken, om hen aan te moedigen en hun arbeid te begunstigen. Aandacht verdienen vooral de wenken, die hij Augustinus
)
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nazond. Daaruit blijkt ons allereerst, hoe onervaren de Benedictijnen nog waren, hoe weinig ingesteld nog op de zielzorg en speciaal
op de missie; hoe bezorgd zij in grote en kleine dingen naar Rome's
mening vroegen; maar tevens blijkt ons hoe zij, hun afkomst getrouw,
slechts in opdracht van Rome werkten, en vooral, met hoe brede blik
de paus het missiewerk beoordeelde. Geheel in de geest van de
Benedictijnse regel, waaraan hij zichzelf meer dan twintig jaar vroeger
in het Andreasklooster onderworpen had, raadt hij gematigdheid en
mildheid aan, spoort hij voortdurend aan tot inschikkelijkheid
tegenover de zwakken, wie men niet dezelfde eisen mocht stellen als
de sterken. Daaraan paarde hij dat oud-Romeinse erfstuk van hen,
die geboren waren om te heersen en te leiden het zekere beleid, dat
hij vroeger als stadsprefect niet ten volle had kunnen ontplooien, wijl
de omstandigheden des tijds het niet veroorloofden.
Hij had aanvankelijk bevolen, de heidense tempels te verwoesten,
maar kwam kort daarna tot een ander inzicht, en haastte zich, de
volgende boodschap voor Augustinus mee te geven aan een nieuwe
groep missionarissen, die hij van Rome uit heenzond: „Zegt aan
Augustinus, dat ik na rijp beraad over de kwestie der Angelen
besloten heb, dat hun afgodentempels niet verwoest hoeven te worden;
alleen de afgodsbeelden, die er in staan, moeten worden vernietigd.
De tempels moeten met wijwater worden besprenkeld, dan moet men
er altaren oprichten en reliquieën daarin neerleggen. Want als die
tempels goed gebouwd zijn, verdient het aanbeveling, dat daarin de
dienst van de ware God de cultus der duivelen vervangt. Als het volk
namelijk ziet, dat zijn tempelgebouwen niet verwoest worden, zal het
des te lichter de dwaling uit zijn hart verwijderen en in erkenning en
aanbidding van de ware God met gerust hart bijeenkomen op die
plaatsen, waar het zich tot nu toe placht te verzamelen. En daar het
gewoonte is, vele stieren te doden als offer voor de duivelen, zal het
volk ook in dit opzicht enige feestelijkheid worden gegund, maar in
andere vorm. Op de dag der kerkwijding of op het feest der heilige
martelaren, wier reliquieën daar zijn bijgezet, mogen zij rondom de
kerken, die heidense tempels zijn geweest, tenten maken van boomtakken en in vroom samenzijn een feestmaal houden; zij zullen de
dieren niet aan de duivel offeren, doch ze ter ere Gods nuttigen en
dan de Gever aller gaven dank brengen, om, als hun enige uiterlijke
vreugden worden gelaten, des te lichter de innerlijke vreugde te
kunnen verwerven. Want aan stugge harten opeens alles te ontnemen
is ongetwijfeld onmogelijk. Wie een hoge berg wil beklimmen, komt
slechts met langzame schreden, niet met sprongen naar boven." 1
Kort daarop kreeg de paus gelegenheid, Augustinus antwoord te
geven op een paar vragen, en overal geeft hij in die antwoorden blijk
)
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van dezelfde wijze, pedagogische breedheid. 1 ) Augustinus had o.a.
gevraagd, waar hij zich bij het bestaande verschil van riten aan houden
moest. Hij gaf natuurlijk de voorkeur aan de gebruiken der Romeinse
kerk, waarin hij was opgegroeid. Dit kon de paus slechts waarderen.
„Maar" gaat hij voort „toch wens ik, dat gij met zorg datgene
uitkiest, wat de almachtige God het meest kan behagen, onverschillig of gij het in de Romeinse, de Gallische of enige andere kerk
vindt, en dat gij dat dan toepast in de Engelse kerk, die nog nieuw is
in het geloof. Want wij moeten de dingen niet liefhebben om de
plaatsen, maar de plaatsen om wille der goede dingen." Op
Augustinus' vraag, hoe een kerkdief bestraft moest worden, voert
Gregorius de stelling aan, dat bij de straf de liefde niet mag worden
vergeten. „Wij moeten de gelovigen straffen, zoals goede vaders het
hun eigen zonen doen die slaan zij wel, maar toch laten zij hun
heel hun bezit als erfenis na." De vraag of een vrouw, die zich in
gezegende omstandigheden bevond, gedoopt mocht worden, verbaast
de paus enigszins. Augustinus had die wel zelf kunnen beantwoorden,
dus zocht hij bij de paus waarschijnlijk slechts de bevestiging van zijn
eigen inzicht. „Waarom zou zulk een vrouw niet gedoopt mogen
worden? Voor de ogen van de almachtige God is de vruchtbaarheid
immers geen schuld. Hoe kan iets de genade van de H. Doop in de
weg staan, wat de menselijke natuur geschonken is als gave van de
almachtige God?"
Gregorius' woorden zijn niet enkel voor deze tijd en voor de
bekering der Angelsaksen van belang. Zij werden het missieprogram,
waaraan later ook de geloofspredikers zich hielden, die met Bonifacius
in Duitsland werkten. De vele oude volksgebruiken, die tot de huidige
dag in Engeland en Duitsland de Christelijke feesten vergezellen,
vinden waarschijnlijk hun verklaring in de toegefelijkheid, die volgens
Gregorius' raad tegenover de volksgewoonten betracht werd. Daarom
zal Beda ook wel gelijk hebben in zijn bewering, dat de naam Ostern
waarvoor de Goten, naar het Joods, evenals de Romaanse talen
paska hadden ontleend is aan de naam ener heidense lentegodin,
oud-Engels Eóstre, wier feest vroeger in deze tijd viel. 2) Ingevolge
Gregorius' raadgevingen zal het ook geschied zijn, dat de geloofspredikers, de enigen daar, die schrijven konden, zich bereid verklaarden, voor koning Ethelbert in de Angelsaksische taal het oude
stamrecht op te tekenen, slechts voorafgegaan door een bepaling over
de bescherming der Christelijke kerk. Alle Angelsaksische rechtsnotities zijn dan ook in de Angelsaksische taal vervat, terwijl de
wetboeken van andere Germaanse stammen in die tijd, op het
vasteland, alleen in het Latijn bleven bestaan.
Ibid. p. 334 ss.
B e d a, De temporum ratione c. 15. M i g n e, P. L. XC, 357.
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De inschikkelijke Romeinse praxis zou weldra vrucht afwerpen.
Geen andere Germaanse stam heeft de Christelijke godsdienst zozeer
als een vrijwillig aangenomen belijdenis aanvaard als juist de Angelsaksen. Er stond achter de afgezanten van Rome geen vreemde
politieke macht, die dwong hen te ontzien en daardoor haar heerschappij trachtte te vestigen. Men zag in, dat de geloofspredikers vrij
waren van eigenbelang, dat zij recht hadden op dankbaarheid, wijl
zij een verhevener geloof, betere zeden en een hogere beschaving
brachten, en verder aan de ontplooiing van eigen volkskarakter niets
in de weg legden. Wel viel het geduldig afwachten de geloofsverkondigers menigmaal zwaar, maar zij wonnen er mee, dat zij, die
wankelden in hun heidens geloof, eindelijk zelf naar nieuwe zekerheid
snakten, en dat de nieuwe leer door de bekeerlingen met vaster
overtuiging werd voorgestaan, wijl zij was aangenomen uit vrije
beaming.
Op treffende wijze wordt dit toegelicht door de geschiedenis
van de aanvaarding des Christendoms in Northumberland. Dat
verhaal verdient daarom aandacht, wijl het ons duidelijk maakt, welke
argumenten de heidenen het meest troffen. Het eerste dier argumenten is het besef van de onmacht hunner goden, dat het verlangen
opwekte naar een godsoordeel, het tweede de vraag naar het grote
geheim des levens, het doel van het bestaan, de mogelijkheid van een
hiernamaals dat zulke dingen overwogen werden, getuigt krachtig
voor de ernst dier barbaren en voor de scherpte van hun verstand, en
het bewijst tevens, dat zij volstrekt niet allemaal opgingen in de
genietingen des levens. De koning, die in het verhaal de hoofdrol
speelt, is Edwin, die sinds 617 over Northumbrië regeerde en van

York uit de andere Angelsaksische koninkrijken, op Kent na, onder
zijn opperheerschappij bracht. Om ook Kent aan zich te binden,
wilde hij in het huwelijk treden met de Rooms- katholieke dochter
van Ethelbert, Ethelburga, die aldus geroepen werd, een soortgelijke
taak te vervullen als haar moeder. Evenals deze had zij haar toestemming tot een huwelijk eerst gegeven, nadat Edwin beloofd had,
haar volgens haar geloof te laten leven en toe te laten, dat een der
Romeinse monniken, Paulinus, die te voren bisschop was gewijd,
aan haar zijde bleef. Lange tijd heeft Paulinus voor de bekering des
konings geijverd. Eindelijk belegde Edwin een witenagemot (wijzen vergadering), waarbij hij de rijksgroten ieder afzonderlijk naar hun
mening vroeg, beginnend met de heidense opperpriester Coïfi. Met
ongehoorde vrijmoedigheid verzaakte de vurige Coïfi de oude goden:
„Als de goden iets vermochten, hadden zij mij wel mogen helpen,
want ik heb hen met grote ijver gediend. Als datgene, wat ons nu
gepredikt wordt, beter is en bij onderzoek groter macht blijkt te
bezitten, nemen wij het zonder aarzelen aan." Een der ealdormen
sprak met de volgende woorden zijn mening uit: „Als gij, o koning,
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met uw graven en thanen (baronnen) 's winters om het haardvuur
in een behaaglijk verwarmde zaal aan de maaltijd zit, terwijl buiten
de stormen huilen, sneeuw en regen striemen, dan gebeurt het wel,
dat een mus snel de zaal doorvliegt: door de ene deur komt zij
binnen, door de andere gaat zij naar buiten. Die korte tijd, dat zij
in het vertrek is, raakt haar het onweer niet, maar weldra, als zij uit
uw aanblik verdwijnt, keert zij in de donkere winter terug. Zo staat
het ook, dunkt mij, met het leven der mensen. Wij weten niet, wat
er aan vooraf is gegaan, wat er op volgt. Als de nieuwe leer ons daaromtrent enige zekerheid brengt, is zij waard, dat wij haar volgen."
Toen Paulinus daarop zijn leer uiteenzette, verklaarde Coifi zich er
voor. De koning stemde met hem in. Coifi wilde echter ten overvloede
voor allen een overtuigend bewijs leveren van de onmacht der goden.
Hij vroeg de koning om wapens en een hengst. Het was een heidense
priester verboden, wapens aan te raken, en hij mocht wel een merrie,
maar geen hengst bestijgen. Toen de menigte aldus met ontsteltenis
aanschouwde, hoe de gewapende priester aan kwam rijden, zich
vergrijpend tegen de goden, hield zij hem voor waanzinnig. Coifi
sprong op de heidense tempel toe en slingerde er voor aller ogen zijn
lans heen, zonder dat hem enig onheil trof. Nu verzette er zich niemand meer tegen, dat de tempel in brand gestoken en verwoest
werd. 1
Zoals wij al weten waren de Germanen voor zulke bewijzen, die
als godsoordelen werden opgevat, buitengewoon gevoelig. Zij
kwamen echter in verzet tegen de leer, die hun, met gebruiken die
hun vreemd waren, met geweld werd opgedrongen. Daarom was
het van de Romeinse geloofspredikers verstandig, dat zij de volksaard
der Angelsaksen zorgvuldig ontzagen. Hoe ver dat ging wordt ons
vooral duidelijk, als wij de Angelsaksen van die tijd vergelijken met
de tegenwoordige Engelsen. Wij moeten dan een bijna volkomen
overeenstemming van karakter constateren, in goede zowel als in
kwade eigenschappen, in hun vermaken en liefhebberijen, hun trots,
hun onverstoorbaarheid, hun vasthouden aan zelfbestuur, hun
parlementair stelsel, hun energie. Ook voor de Angelsaksische taal
werd een groot respect betoond. Wel werd het Latijn de taal van de
cultus en die der wetenschap, maar toch is het wel opmerkelijk, dat
de notitie van het Angelsaksische recht in de landstaal begonnen
werd door Ethelbert van Kent, de koning, die Augustinus het eerst
bekeerde. Nog opmerkelijker is, dat de Angelsaksische wetboeken
een zuiver Duits recht bevatten, waarop het Romeinse recht generlei
)

invloed had uitgeoefend. Zoals een knaap, tot verstandig inzicht geko-

men, zich hecht aan de verstandige opvoeder, die zijn persoonlijke
aard niet tracht te onderdrukken, doch slechts te leiden en te regelen,
1

) B e d a e bist. eccles. I. II c. 13.
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zo toonden de Angelsaksen zich dankbaar tegenover Rome. Dit bleek
vooral in de tijd der beproeving, die voor de missie onder de Angelsaksen evengoed kwam als voor iedere andere missie.
Meer dan eens nog stak het oude heidendom de' kop op. Al
aanstonds gaven de politieke tegenstellingen tussen de verschillende
koninkrijken er aanleiding toe, dat het ene het Christendom, het
andere het heidendom aanhing. In Kent leefde het heidendom onder
Ethelbert's zoon weer op. Wel schoot daarentegen in Northumberland onder Ethelbert's schoonzoon, koning Edwin, welig het zaad
op, dat Paulinus van York uit had uitgestrooid, maar toen Edwin in
633 door de heidense koning van Mercia werd verslagen en gedood,
kreeg het heidendom ook in het noorden de overhand weer. De
generatie der Romeinse geloofsverkondigers stierf uit met de koningen, wie zij het doopsel hadden toegediend, en het Christendom was
ongeveer alleen in Kent nog te vinden.
Toen begonnen Ierse missionarissen in Northumbrië het tekort
aan te vullen. Zij kwamen van de kloosterpost, die Columbanus de
Oudere op het eiland Jona had gesticht. Oswald, de verbannen neef
van Edwin, was daar opgevoed. Hij veroverde in 635 Northumberland
en riep daar aanstonds Ierse geloofspredikers heen. Er waren onder
die Ieren grote heiligen. Op het eenzame eiland Lindisfarne bij de
Noordzeekust ontstond een tweede Jona, als missiecentrum voor
Northumbrië. De Ierse geloofsverkondigers sloten zich niet zo nauw
bij de koningen aan als de Romeinse missionarissen, maar zij hadden
minder moeite, om de grote menigte te winnen, doordat zij zich meer
naar het volk richtten en grote zorg betoonden aan armen en onderdrukten. Aidan, de stichter van Lindisfarne, gaf de aanzienlijken nooit
geschenken; ontving hij er, dan verdeelde hij ze aanstonds onder de
armen of gebruikte hij ze, om gevangenen vrij te kopen.
Diegenen echter onder de Angelsaksen, die de methode der
Ierse en die der Romeinse geloofspredikers critisch vergeleken,
hadden hun voorkeur snel bepaald. De Angelsaksen zagen toen nog
in de Kelten hoewel dan meer in de Britten, die naar het westen
gedrongen waren, dan in de Ieren vijanden van hun natie. Dit
gevoel van vijandschap was wederkerig. De Christenpriesters der
Britten wilden met Augustinus niets te doen hebben ; want zij konden
er niet licht toe komen, de Angelsaksische barbaren, die hen uit hun
vaderland hadden verdreven, de hemel te gunnen, en ze vreesden,
dat zulk een relatie de ontbinding van hun nationale macht en hun
volksbestaan nog in de hand zou werken. Van de andere kant waren
de Angelsaksen er niet licht toe over te halen, zich te onderwerpen
aan de leiding van Kelten, al was het dan ook alleen geestelijke leiding.
Ware het Engelse missieveld alleen aan de Kelten toevertrouwd
gebleven, dan waren de Angelsaksen op de duur gedeeltelijk gekeltiseerd, gelijk de Germanen op het vasteland geromaniseerd werden,
.
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als zij de naburen waren van Romanen en door Romanen bekeerd
werden. Ook waren de Kelten er veel minder dan de Benedictijnen
uit Rome, die Gregorius' leiding volgden, voor te vinden, rekening
te houden met de Angelsaksische volksaard. Zij hielden zich angstvallig aan hun uiterlijke eigenaardigheden, hun tonsuur, hun Paasberekening, hun kloosterlijke instellingen, hier nog meer dan op het
vasteland. In toegefelijkheid tegenover nieuwelingen waren zij niet
sterk. De Romeinen namen door die toegefelijkheid allen voor zich in
de Kelten echter konden door hun niets ontziende strengheid
slechts weinigen hoogachting inboezemen, terwij 1 zij er de grote
menigte mee afstieten. Vergeleek men eindelijk de Brits -Ierse kerk
met haar heiligen, hoeveel eerbied die ook verdiende, met de traditie
der Romeinse kerk met haar martelaren, onder wie Petrus, de prins
der apostelen, de eerste plaats innam, dan bleef er geen twijfel
mogelijk, naar welke kant door gezag en traditie en geschiedenis de
voorkeur getrokken werd. .
Hoe men zich van de Keltische geloofspredikers afkeerde, zien
wij aan Wilfried, het type van de Engelsman, die zijn eigen weg gaat
en ondanks alle verzet van anderen blijft gaan. Hij trad in het klooster
Lindisfarne. Maar de Ierse gebruiken behaagden hem niet. Omstreeks
652 verliet hij als achttienjarige jongeling het Ierse klooster en begaf
zich naar Canterbury. En toen nam de jonge man het ongewone
besluit, naar Rome zelf te gaan, om de gebruiken te leren kennen der

kerk, die hem als middelpunt der Christenheid het meest aantrok.
Na aankomst te Rome begaf hij zich allereerst naar St. Andreas,
vanwaar Augustinus gekomen was. Op de terugreis ontving Wilfried
te Lyon de Petrus - tonsuur, waardoor hij zich reeds uiterlijk van de
Keltische geloofspredikers onderscheidde. Vervolgens voerde hij in
het klooster Ripon de Romeinse gebruiken in, en enige tijd later ook
de Benedictijnse regel. Koning Oswy van Northumbrië, de broer en
opvolger van Oswald, belegde in het jaar 664 in het klooster Streaneshalch bij Whitby een synode, waarop de twee partijen, de Ierse en de
Romeinse, overleg zouden plegen over hun verschillen, in 't bijzonder
over de Paaskwestie. Wilfried was de woordvoerder van de Romeinse
partij, Colman, kloosterbisschop van Lindisfarne, trad namens de
Ieren op. Wilfried verkreeg eindelijk een voor zijn partij gunstige
beslissing door de vertegenwoordiger der Ieren het volgende onder
het oog te brengen: „Al waren uw vaderen heiligen, hoe kan dan nog
de kleine groep uit een hoek op een afgelegen eiland gesteld worden
boven de algemene Kerk van Christus, die over de hele aardkring
verbreid is? En al was die Columbanus van u, die toch ook van ons
is, in zover hij Christus toebehoorde, heilig en machtig door zijn
deugden, kan hij soms gesteld worden boven de heilige prins der
apostelen, tot wie de Heer heeft gezegd: Gij zijt Petrus en op deze
rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet
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overweldigen, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen
geven?" De koning sloot daarop het debat met de woorden: ,,Wijl
deze Petrus de deurbewaarder des hemels is, zal ik hem niet tegenspreken, maar, voor zover ik het versta en vermag, aan al zijn voorschriften gevolg geven, opdat ik, als ik aan de poorten van het
hemelrijk kom, iemand vinde, die open kan doen, doordat hij, die
dan toch de sleutels des hemels voert, zich niet afwendt." 1 ) De
rijksgroten stemden in met de beslissing des konings. Colman en de
zijnen verlieten Northumbrië. Wilfried werd kort daarop tot bisschop
van York gekozen, maar kon zich niet lang verheugen in het rustig
bezit van zijn zetel. Nog tweemaal ging hij naar Rome, om daar
recht te zoeken, het laatst in het jaar 703, en na zijn terugkeer moest
hij zich vergenoegen met het nieuwe kleine bisdom Hexham en het
klooster Ripon. Op zijn vele reizen maakte hij overal propaganda
voor de invoering der Romeinse gebruiken, en stichtte hij kloosters,
die hij onder de Benedictijnse regel stelde. Ook had Wilfried er zijn
behagen in, de glans en de pracht, die hij in de Romeinse en Gallische
basilieken had gezien, in zijn kloosterkerken na te bootsen. De
cultuur, die hij in Rome nog gevonden had, door de Kerk bewaard
en doorgegeven, wilde hij ook aan Engeland schenken. Maar met dat
al bleef hij steeds monnik en beschouwde hij het kloosterwezen, gelijk
het ook was, als de grote bevorderaar der cultuur. Waaraan zijn hart
en zijn gedachten hingen, toont ons zijn testament. Hij liet voor zijn
dood (12 October 709) zijn goud en zilver in vier delen splitsen
één deel bestemde hij voor Rome, het tweede kwam aan de armen,
het derde was voor de abten van Ripon en Hexham, het vierde voor
hen, die hem op al zijn reizen vergezeld hadden.
De organisatie der Angelsaksische kerk heeft Wilfried weliswaar
niet tot stand gebracht. Daartoe bezat zijn onstuimige aard de rust
niet. Hij heeft echter de weg vrijgemaakt voor een nieuwe actie der
Romeinse kerk, en daardoor zou dan de Angelsaksische kerk haar
duurzame organisatie verkrijgen. Niet lang na de beslissende synode
van Streaneshalch verzochten de koningen van Northumbrië en Kent
de paus door een gezantschap, hun een nieuwe aartsbisschop te
zenden. Paus Vitalianus koos voor die moeilijke post de zeventigjarige
Romeinse monnik Theodorus uit. Deze was geboren te Tarsus in
Cilicië, de geboortestad van St. Paulus, en had te Athene gestudeerd.
Hij was een buitengewoon geleerd man. In het jaar 669 kwam hij
naar Canterbury, en hij beloonde de Angelsaksen voor hun trouw
aan Rome met al hetgeen Romeinse organisatorische kracht en
klassieke ontwikkeling hun bieden konden. Nadat Theodorus de
kerken in alle koninkrijken gevisiteerd had, hield hij in 672 of 673
de eerste gezamenlijke synode voor de Angelsaksische kerken te
1)

B e d a e hist. eccles. 1. III c. 25.
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Hertford. Het eerste besluit, daar genomen, betrof de Paasviering
de Romeinse berekening van de datum zou gevolgd worden. Geleidelijk werden de Britten en de Ieren daarvoor gewonnen. En daardoor
ontwikkelde zich tevens een vreedzame omgang met de Keltische
monniken, zodat nu de wederzijdse voordelen uitgewisseld konden
worden. Romeinse ervaring, klassieke ontwikkeling, Keltische ascese
en Angelsaksische onbedorven jeugdige kracht smolten samen en
veroorzaakten kort na Theodorus' aankomst een bloei der Angelsaksische kerk en der Christelijke beschaving, die zijns gelijke niet
had. Dat iets dergelijks op het vasteland niet mogelijk was, kan
slechts hieraan liggen, dat de nawerking der verdorven antieke
samenleving daar een algemene inzinking der zedelijkheid had
teweeggebracht, een stoornis, die in Engeland uitbleef; tevens echter
vinden wij hier opnieuw een bewijs voor onze stelling, dat het
Romeinse rijk uiteen moest vallen, wilde er in het westen mogelijkheid
ontstaan tot de ontplooiing van een nieuwe Christelijke cultuur.
Snel rijpten de nieuwe krachten. Tal van Angelsaksen traden in
de dienst der Kerk. Het kerkelijke leven doordrong het gehele volk,
dat er zich vrij en zonder dwang aan overgaf. Voor de letteren begon
er een ongekende bloei, die weldra zo hoog werd aangeslagen, dat
het Frankische rijk hier zijn leermeesters haalde. Dat had nogal iets
te beduiden. Het was de roeping der Franken geweest, de geloofspredikers en leraren der Angelsaksen te worden, de schakel te vormen,
die hen verbond met Rome en de landen met traditionele klassieke
vorming. Hun koning Clovis had de doop ontvangen honderd jaar
vóór Ethelbert, de eerste Christelijke koning der Angelsaksen; de
Frankische kerk had in haar tijd haar organisatie kant en klaar uit de
Romeinse tijd kunnen overnemen, terwijl de Angelsaksische kerk eerst
bijna tweehonderd jaar later georganiseerd werd. Alleen plaatselijk
reeds stonden de Franken veel dichter bij de dragers der Romeinse
beschavingstraditie dan de Angelsaksen. Toch zijn het deze laatsten
vooral geweest, die de landen ten noorden der Alpen hebben verrijkt
met de renaissance, die de Middeleeuwen kenmerkt. De voorname
Angelsaksen kenden geen groter eer, dan dichter bij Rome te komen.
Vandaar ook de wens van zovele Angelsaksische koningen, op
bedevaart naar Rome te gaan. Zij werden door de aanzienlijken en
vooral door de vrouwen gevolgd.
De synode van Hertford in 672-673 heeft dit alles mogelijk
gemaakt. De wankele positie van een missiekerk werd vervangen
door een hechte inwendige en uitwendige orde. De synode besliste,
dat een bisschop niet mocht ingrijpen in het diocees van een andere
bisschop, en dat hij de vrijheid en het bezit der kloosters niet mocht
aantasten, dat de monniken niet van de ene plaats naar de andere
mochten dwalen, dat de clerici hun diocees trouw moesten blijven, en
dat er eens per jaar, de le Augustus, te Cloveshoe een algemene
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synode zou worden gehouden. Bij de oude bisdommen kwamen er
nieuwe, zodat er eindelijk zestien bisdommen onder de aartsbisschopprimaat van Canterbury stonden. Meer zwarigheid veroorzaakte de
vestiging van parochies, want locale centra daartoe bestonden er nog
niet. De priesters richtten dus ergens op het landgoed van een edelman
een kruis op en riepen daar het volk bijeen ter godsdienstoefening.
Die zichtbare tekenen van de zegepraal des Christendoms, die
symbolen van de overwinning der cultuur over de barbaarsheid,
maakten daardoor een buitengewoon diepe indruk, die tot uitdrukking kwam in de plastiek en in de poëzie. Men vervaardigde hoge
stenen kruisen, vaak met een krans, die de armen verbond, en met
opschriften en afbeeldingen versierd. Op het platteland hielpen ook
de kloosters die kregen hoger aanzien, doordat de bisschopszetels
bijna steeds aan een klooster verbonden waren. Zo is de Engelse
kerk grotendeels gefundeerd door de arbeid der monniken. Dit
verschijnsel, zozeer beantwoordend aan het begin der geloofsverkondiging door Romeinse Benedictijnen, bracht de Engelse kerk nader
tot de oude Ierse. De abten, in de kloosters vrij gekozen, genoten
hoog aanzien en waren vaak van koninklijken bloede. De koningen
verleenden om strijd schenkingen aan kloosters en kerken. Bij de
zielzorg voor de leken werden ook hier boeteboeken gebruikt. Eén
daarvan wordt toegeschreven aan Theodorus, die als monnik slechts
een voorstander kon zijn van de invoering der kloosterlijke biecht
onder de leken. Voor de Communie was de biecht voorgeschreven.
Leken ontvingen de H. Communie gewoonlijk slechts met
Kerstmis, Driekoningen en Pasen. Het schijnt, dat er op vaker
communiceren niet aangedrongen werd; Beda betreurt namelijk, dat
ook de vroomste leken het niet waagden, vaker te communiceren.
„Er zijn er velen," gaat hij verder, „die zonder gewetensbezwaar
iedere Zondag en iedere Zon- en feestdag hadden kunnen communiceren, zoals gij dat zelf in de heilige apostolische Roomse kerk
gezien hebt." 1 ) Wij zien hieruit, dat het oude gebruik der Zondagse
Communie langzamerhand kwijnde. Bijzondere aandacht werd
geschonken aan de preek, want de taal der liturgie was hier niet de
taal van het volk. Uitdrukkelijk was de priesters voorgeschreven, de
leken in de landstaal te onderrichten. De monniken en priesters
leerden de leken allereerst de Tien Geboden, het Onze Vader en de
Geloofsbelijdenis, maar zij moesten ook de voornaamste delen der Mis
en de woorden, die bij de doop gesproken werden, voor hen vertalen,
bovendien 's Zondags epistel en evangelie in de Engelse taal voorlezen
en in aansluiting daarop prediken. Bewijzen van dat onderricht
bezitten wij in de vele homilieën in de Angelsaksische taal en vertalingen uit de Heilige Schrift, die tot ons zijn gekomen. De Zondagsrust
1)

B e d a, Ep. ad Egbertum, Migne XCIV, 666.
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werd streng onderhouden. Het boeteboek, dat aan Theodorus wordt
toegeschreven, somt nauwkeurig de bezigheden op, die op Zondag
verboden waren. Daarbij worden ook alle vrouwelijke bezigheden
nagegaan: breien, naaien, spinnen, wassen, wol pluizen en schapen
scheren. Allen moesten 's Zondags naar de kerk komen. De godsdienstoefening, die volgens de Romeinse liturgie gehouden werd,
kreeg een bijzondere aantrekkelijkheid door het plechtige Romeinse
gezang en het orgelspel, waarvan wij gewag vinden gemaakt in een
oorkonde van het jaar 680. 1) Waarschijnlijk had Theodorus het uit
Griekenland meegebracht, want ook te Rome horen wij er het eerst
van onder paus Vitalianus, die Theodorus naar Engeland had
gezonden.
Opmerkelijke verdiensten verwierven zich vervolgens de Benedictijnen door de bevordering van wetenschap en kunst. Aartsbisschop
Theodorus en de Afrikaan Hadrianus, die met hem mee was gekomen
uit Rome, stichtten te Canterbury een beroemde school, waarin zij
zelf gaarne les gaven, in exegese of in kerkelijke rekenkunde, d.w.z.
chronologie, metriek, astronomie en muziek, maar voornamelijk in
Latijn en Grieks. Theodorus had een Homerus bij zich en las er
vaak in. Door de kennis van het Grieks vooral muntten de Angelsaksische kloosterscholen uit. Tal van monniken waren de klassieke
talen zo goed meester, dat zij ze even gemakkelijk gebruiken konden
als hun moedertaal. En zowel in vrouwen- als in mannenkloosters
trachtte men zich naar het voorbeeld van Canterbury te ontwikkelen.
Daartoe achtte men het van groot belang, bibliotheken te bezitten,
en trachtte men uit Italië, behalve reliquieën, ook boeken en platen
te krijgen. De kloosterscholen leidden niet alleen de toekomstige
monniken op, ook de zonen der aanzienlijken des lands genoten er
hun opvoeding. Reeds in de wijze pedagogische stelregels, die hun
regel bevatte, bezaten de Benedictijnen een uitstekende opvoedkundige handleiding. Wij krijgen dan ook van hun pedagogische
werkzaamheid in Engeland een voortreffelijke indruk. In 't bijzonder
treft ons daarbij de vaderlijke zorg, die de leermeesters hun kwekelingen schonken. Twee trekjes uit vele zullen wij als toelichting
aanvoeren.
De H. Johannes van Beverly, monnik onder prinses Hilda,
die aan het hoofd stond van het dubbelklooster Streaneshalch bij
Whitby, en later bisschop van Hexham en York (Beds werd door
hem priester gewijd), spande zich met het grootste geduld in, om een
arme stomme spraakles te geven. Dit bericht is voor de geschiedenis
van het doofstommenonderwijs van groot belang. Een andere keer
treffen wij dezelfde bisschop op een ambtelijke reis aan, gevolgd door
zijn leerlingen te paard. Een mooie weide lokte de leerlingen er toe,
1)

Mon. Germ. Auct. ant. XV, 510; zie ook ib. p. 356 v. 71.
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een wedren te ondernemen wij zien hieraan, hoe oud die sport
in Engeland is en de bisschop gaf daartoe zijn toestemming, maar
slechts met tegenzin, want hij was bang voor een ongeluk, en dat
gebeurde ook werkelijk.
Laten wij nog enkele der kloosterscholen en kloostergeleerden
nader bezien. Een leerling van Theodorus en Hadrianus was de
gevierde abt Aldhelm in het klooster Malmesbury bij Wessex. Hij
sproot uit het West- Saksische koningsgeslacht en stierf in 709 als
bisschop van Sherborne. Genoemd klooster, door een Ier gesticht,
maakte hij tot een school voor Angelsaksen en Ieren, die er vreedzaam
naast elkaar zaten. Hoeveel waarde hij echter persoonlijk hechtte aan
de relatie met Rome, blijkt uit een reis naar de Eeuwige Stad, die hij
ondernam. Groot was zijn kennis der Latijnse dichtkunst. Vergilius,
Prudentius, Sedulius die in de vijfde eeuw in Achaja het Paalgedicht schreef, waarin wij voor het eerst een directe aanroeping
van Maria in een Latijnse hymne aantreffen (Salve sancta parens) en Venantius Fortunatus kende hij en volgde hij na, zij het ook op
een zeer gekunstelde manier. Hij hield veel van woordspelingen,
acrosticha en logogriefen. Hij gebruikte daarbij alliteratie en rijm
tegelijk. Van de Germaanse voorliefde voor raadsels gaf hij blijk in
een brief aan koning Aelfrid van Northumbrië, over de metriek.
Daar zijn aan toegevoegd honderd raadsels, waarvoor waarschijnlijkk
in de vierde eeuw Symphosius met zijn raadselgedichten het voorbeeld
had geleverd. In een geschrift, gedeeltelijk proza, gedeeltelijk poëzie,
dat aan kloosterzusters is opgedragen, zingt hij de lof der maagdelij kheid en dicht hij naar het voorbeeld van Prudentius' Psychomachia
over de acht voornaamste ondeugden. Onder de brieven van zijn hand,
die tot ons zijn gekomen, is er een, aan koning Gerent van Wales
gericht, waarin hij in opdracht van een synode de vasthoudendheid
der Britten wat Paasberekening en tonsuur betreft bestrijdt.
Een soortgelijke, maar nog grotere invloed werd uitgeoefend
door Benedict Biscop, de stichter der verbonden kloosters van
Wearmouth en Jarrow, bij York in Northumbrië. Ook hij kwam
voort uit een voorname familie, en meermalen bezocht hij Rome, de
eerste keer met Wilfried; hij vertoefde twee jaar op Lérins, om daar
de kloosterlijke geest in zich op te nemen; van paus Vitalianus kreeg
hij opdracht, de nieuwe aartsbisschop Theodorus in Engeland in te
leiden. Hij bracht in zijn kloosters zoveel mogelijk kunstschatten en
boeken uit Italië bijeen, en hij legde zijn kloosters de taak op, de
traditie der oude cultuur over te nemen. Zijn opvolger, abt Ceolfrid,
heeft die taak nog bevestigd.
Ceolfrid's naam is verbonden aan een beroemde bijbelcodex.
Van een vulgata, d.i. een Hieronymiaanse bijbelvertaling, liet hij
drie afschriften maken. Eén daarvan wilde hij persoonlijk aan de
paus overhandigen. Daar hij onderweg, in 716, stierf, brachten zijn

286

Tweede boek

Gregorius de Grote.

metgezellen dit plan ten uitvoer. Van Rome kwam de codex naar de
Cisterciënserabdij Monte Amiata bij Siena, waardoor hij onder de
naam Codex Amiatinus beroemd is geworden. Nu is hij, als oudste
documentaire tekst der vulgata, de trots van de Laurentiaanse bibliotheek te Florence. Door de afschriften, die Ceolfrid vervaardigen
liet, is het gekomen, dat de goede vulgaatteksten zich van Northumberland uit over Italië en het Frankische rijk verbreidden. Zo kon
Engeland al spoedig zijn schuld van dankbaarheid inlossen tegenover
Italië, dat zovele geleerden en boeken daarheen had gezonden.
Benedict Biscop en Ceolfrid hebben het terrein geprepareerd,
waaruit een krachtig bloeiend letterkundig leven ontsproot, dat in
verschillende opzichten van belang is voor de algemene beschavingsgeschiedenis. Ten eerste reeds, wijl ons hier duidelijk wordt, hoe rijk
de vruchten kunnen zijn van samenwerking tussen de pogingen
van verschillende nationale groepen. Absoluut onjuist is de klakkeloze
veronderstelling, dat er geen betere culturele grondslag zou bestaan
dan een scherp afgegrensde, eenzijdige nationalistische ontwikkeling.
Er liggen juist tal van brandpunten der beschaving op de grenzen van
nationale groepen. Na Jarrow kwamen de streken in Noord-Frankrijk,
waar Germaanse en Romaanse geest zich vermengden, Boven-Italië,
waar hetzelfde geschiedde, en Praag, Berlijn en Wenen, waar Slavische en Duitse geest elkaar raakten.
Van het klooster van Benedict Biscop ging invloed uit zowel

naar de Keltische als naar de Angelsaksische kant. Zulks blijkt
bijvoorbeeld uit de heiligenlevens, die daar geschreven werden. Van
Aeddi's hand hebben wij de biografie van de tegenstander der Ieren,
de H. Wilfried, het oudste Latijnse geschrift van een Angelsaks.
Ook in de letteren vierde men toentertijd de leerling van Aidan, de
vrome Cuthbert, die eerst herder en later monnik was, die in kloosterlijke ambten en in de missie ten plattelande veel arbeid presteerde,
en later als kluizenaar op het woeste rotseiland Farne bij Lindisfarne
woonde; Theodorus riep hem daar vandaan, in 685, om hem tot
bisschop van Lindisfarne te wij den, waar zijn graf heel de Middeleeuwen door hoog werd vereerd. Omstreeks deze tijd ook werd in
het rijk der Franken een biografie geschreven van de Ier Furseus,
die onder de Oost-Angelen gepredikt had, en omstreeks 641 naar
Frankrijk was gegaan, waar hij de abdij Lagny bij Parijs stichtte,
en om wiens graf te Péronne zich een Ierse kolonie vormde, die in
de Karolingische tijd voor het vasteland de schatkamer werd van de
literatuur der Britse eilanden.
In de vita van deze Ierse missionaris zien wij, hoe de Ierse aard
en de Romeinse Benedictijnse geest tot die verzoening en versmelting
kwamen, waarnaar vooral in Northumberland en met name ook door
Ceolfrid werd gestreefd. Wij vinden daar iets van ontsluierd in de
opzienbarende visioenen, die in de levensbeschrijving van de H. Furseus
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voorkomen. Voor het eerst presenteert zich hier een onderwerp,
waarheen gelovige visie zich in de Middeleeuwen nog menigmaal
wendde, tot het in Dante's onsterfelijk werk zijn meest volmaakte
uitdrukking vond. In zware ziekte meent Furseus te zijn opgenomen
in het rijk der hemelse geesten hij geniet hun zalige omgang,
maar leert ook de straffen der verworpenen kennen. Tevens wordt
hem duidelijk, hoe in de hemel het gedoe der mensen op aarde - beoordeeld wordt, en opmerkelijk is, hoe de Ierse fantasie, geprikkeld
door de gedachte aan het naderend einde der wereld, zich hier
vermengt met de gematigdheid en de onderscheidende wijsheid der
Romeinse Benedictijnen. Wel moet de ziener zichzelf aanklagen, wijl
hij zich wel eens zonder noodzaak in wereldse zaken heeft gemengd,
maar van de H. Beanus leert hij de stelling: Houd u niet altijd van
de wereld verwijderd, maar vertoon u ook niet steeds in het openbaar. 1 ) Lichamelijke versterving acht hij niet het belangrijkste, hij
laat zich onderrichten, dat de spijzen door God geschapen zijn en
dat God de mens heeft toegestaan, het geschapene te gebruiken. De
hoogmoed echter moest hij verfoeien als de wortel aller zonden.
Zo ging hier Ierse vurigheid in het geloof samen met bezadigde
Benedictijnse wijsheid. Die eenheid bracht de schoonste resultaten
voort.
Terwijl nu ook de Ieren de Benedictijnen waardeerden in hun
rustige, bezonnen werkzaamheid, namen de Benedictijnen van de
Ieren de ijver over tot vervaardiging van kunstige handschriften, en
schenkt de grootste geschiedschrijver der Angelsaksische Benedictijnen ook aan de heiligheid der Ieren de verdiende eer. Wij bedoelen
hier Beda, die als een stralend gesternte uitblinkt onder de schrijvers
van deze groep, en die later met de welverdiende titel Eerbiedwaardige
werd genoemd. Uiterlijke afwisseling toont zijn leven weinig; het is
het stille leven van een geleerde, die zich geheel geeft aan studie en
onderricht, maar het is tevens de arbeid, door weinigen gekend
maar door hen dan ook hoog vereerd, van een waarheidlievend en
goedhartig mens. Hij was in 672 of 673 binnen het gebied van het
klooster Wearmouth geboren, werd op zevenjarige leeftijd aan het
klooster toevertrouwd en ontving de priesterwijding, toen hij dertig
jaar was. Hij verbleef zijn hele leven in het dubbelklooster Wearmouth-Jarrow, en stierf daar vredig in het jaar 735. IJverig maakte
hij gebruik van de kostbare boekenschat van zijn klooster. Bovendien
liet hij zich, vooral voor zijn historische werken, materiaal verschaffen
door zijn vrienden, die hem gaarne hielpen. Hij schreef grammatisch metrische verhandelingen, die als schoolboeken dienst moesten doen,
vervolgens exegetische en mathematisch - natuurwetenschappelijke
geschriften, en eindelijk de historische werken, waaraan hij zijn
1)

Acta SS. Ian. II, 40.

20. Sc h nu r e r. Kerk en Beschaving. I.
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grootste roem te danken heeft. Van zijn mathematisch-natuur
wetenschappelijke geschriften waren er ook nog twee alleen voor de
school bestemd, een chronologische verhandeling De temporibus,
die zich geheel aan Isidorus houdt, en het geschrift De natura rerum,
dat op dezelfde grondslag steunt, terwijl er ook gegevens van de
oude natuurvorser Plinius in verwerkt werden. Over de tijdrekening
schreef hij later nog een uitvoerig werk onder de titel De ratione
temporum; dat gold heel de Middeleeuwen door als een standaard-

werk.
Zijn voorstudie daartoe omvatte de oude en de Christelijke
chronologen en chronografen. Practische uitwerking van die arbeid
was vooral, dat hij er in het westen de Dionysische tijdrekening mee
invoerde, dat men dus de jaren ging tellen van Christus' geboorte
af. Aan Isidorus ontleende hij de indeling der wereldgeschiedenis
naar de zes wereldleeftijden, die naar analogie met de scheppingsdagen waren bepaald. Aan zijn beide chronologische werken voegde
hij beknopte samenvattingen der wereldgeschiedenis toe die
werden gewoonlijk als uitgangspunt gebruikt aan het begin der
middeleeuwse kronieken. De kroniek, die in zijn Liber de ratione
temporum is opgenomen, dient aanmerkelijk hoger te worden aan geslagen dan het kortere overzicht in zijn Liber de temporibus, wijl
Beda er zijn voorbeeld, Isidorus' kleine kroniek, in overtreft. Bij de
zes wereldleeftijden voegde hij een zevende en een achtste, en de
geschiedenis der Britten en Angelsaksen behandelde hij uitvoeriger.
Nog schreef Beda een geschiedenis der abten van het dubbelklooster
Wearmouth-Jarrow, de eerste Engelse kloostergeschiedenis, waarin
hij vooral vertelt over het werk van de stichter Benedict Biscop.
In proza en poëzie heeft hij ook het leven van de vrome Cuthbert,
bisschop van Lindisfarne, behandeld.
Zijn belangrijkste werk is de kerkgeschiedenis van het Engelse
volk, die hij in het jaar 731 voltooide. Met grote nauwgezetheid
trachtte hij zich daartoe betrouwbare bronnen te verschaffen hij
liet zich zelfs pauselijke oorkonden uit Rome toezenden. Wat critische
zorgvuldigheid, nauwkeurige tijdrekening en schrijftrant aangaat,
overtreft Beda verre het soortgelijke werk van Gregorius van Tours,
en alle andere volksgeschiedenissen uit die tijd, die wij bezitten. Dit
werk vooral toont ons, tot welke hoogte de jonge Christelijke cultuur
der Angelsaksen alras was opgeklommen. Ook de kalme, welberaden
methode van oordelen en zijn zuivere vaderlandse gezindheid
verhogen zijn waarde. Overzien wij alle werken van Beda en hun
nawerking in de Middeleeuwen, dan mogen we Beda een der eerste

en beste leermeesters der Middeleeuwen noemen.
Weldra onderscheiden wij in Beda's vaderland de vruchten van
zijn stille arbeid. Het eerst vinden wij ze bij zijn uit koninklijke stam
gesproten leerling Egbert, die als aartsbisschop van York in 735 het
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pallium verwierf, en daarmee wederom de lang opgeschorte rechten
van metropoliet voor York. Zijn bisschoppelijke arbeid kon daarom
zo diep doorwerken, wijl hij optrad in nauwe verstandhouding met
zijn broer, koning Eadbert van Northumbrië. Die samenwerking
kwam ook op de munten tot uitdrukking: daarop werd zowel de
aartsbisschop als de koning genoemd. Beda had zijn vroegere leerling
een program voor zijn bisschoppelijke arbeid gegeven in een wijze
brief, waarop wij nog terug zullen komen. Aan Egbert was het te
danken, dat de domschool te York een brandpunt van kerkelijke
wetenschap werd, dat spoedig boven Jarrow uitblonk en voor de
volgende halve eeuw als het geestelijk middelpunt van het westen
mag worden beschouwd. Vooral ook is het een grote verdienste van
Egbert, dat hij onder zijn leerlingen al vroeg de man onderscheidde,
die een glorie werd der te York beoefende wetenschap: Alcuïn, die
hij naar het vasteland zond om handschriften bijeen te brengen.
Alcuïn kwam in 766 aan het hoofd der domschool te staan. Welke
arbeid die beroemde leraar op het vasteland ontplooide, toen Karel
de Grote hem aan zijn zijde riep, zullen wij later nagaan.
Aan de letterkundige bloei der Angelsaksische kerk hadden ook
de vrouwenkloosters deel. Die bereikten in die tijd een buitengewone
bloei. Er openbaarden zich hier een geestdrift en een vurig idealisme,
als slechts zelden geëvenaard werden. Men zou kunnen denken aan
de tijd van Ambrosius en Hieronymus, toen de Romeinse aristocratische dames zo treffend blijk gaven van de verheffing der vrouw door
het Christendom. Wij kunnen daar die opbloei echter slechts korte
tijd waarnemen, en hij was bijna uitsluitend een gevolg van de per
soonlij ke invloed dier grote mannen. In Engeland kwam de bloei
meer uit de vrouwenwereld zelf voort, en duurde hij ook langer:
minstens honderd jaar lang, van het midden der zevende tot het
midden der achtste eeuw; eerst daarna begint hij langzaam te tanen.
Hij openbaart zich hier ook in veel opvallender, zeer karakteristieke
verschijnselen.
Het is niet te verwonderen, dat men gevraagd heeft naar de
oorzaken van die geestdrift der Angelsaksische vrouwen voor de
idealen van de Christelijke godsdienst. Om het antwoord te vinden
moeten wij allereerst bedenken, dat de vrouwen en dochters uit de
voornaamste Angelsaksische geslachten, uit de koninklijke families
vooral, de leidsters waren. Zij waren het eerst ontvankelijk voor de
diepere beschaving van hart en geest door de Christelijke leer, en
vooral voor de verheffing van vrouwelijke eer en waardigheid, die
haar sekse geschonken werd door de hoge waardering der maagdelij kheid. Zij voelden zich dientengevolge geroepen tot een nieuwe
culturele taak. Van deze kant bezien vertoont de. bloei der Angelsaksische vrouwenkloosters samenhang met de positie, welke de
koninginnen der Germanen, en speciaal die der Angelsaksen, bij de
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invoering van het Christendom innamen denken wij aan Bertha
van Kent en Ethelburga van Northumbrië, waarbij wij nog tal van
andere namen zouden kunnen voegen. Wij moeten echter nog op
andere omstandigheden letten. Reeds graaf Montalembert, wiens
werk over de monniken van het westen een f ij ngevoeld en nog steeds
belangrijk hoofdstuk over de Angelsaksische nonnen bevat, 1 ) heeft
er op gewezen, dat zich hier mede openbaren de hoge plaats, die de
vrouw, als de hoedster van geestelijke cultuur, reeds in de heidense
tijd bij de Germanen innam, en de eerbied voor kuisheid, die Tacitus
in de Germanen roemt. 2 ) Wij zouden dat inzicht alleen wat ruimer
willen toepassen. Iets dergelijks nemen wij ook bij de Ieren waar.
Het is de natuurlijke zedelijkheid van wel barbaarse, maar onbedorven natuurvolken, want dat waren de Ieren evenzeer als de
Germanen. Die natuurlijke zedelijkheid was bij het vrouwelijk
geslacht een bijzonder gunstige voorbereiding op het Christendom,
in scherpe tegenstelling met de verdorven Romeinse wereld, waaraan
het Christendom nog slechts hervormen kon, nadat het door de val
van het Romeinse imperium en de ontbinding der Romeinse samenleving de volle macht in handen had gekregen.
De Ieren droegen er nog op andere wijze toe bij, dat in de
vrouwelijke Angelsaksische jeugd zo grote geestdrift voor het
Christendom oplaaide. In de eerste tijd werden tal van dochters uit
voorname Angelsaksische families naar Gallië gezonden, om in de
vrouwenkloosters, daar naar Columbanus' geest gesticht, te worden
opgeleid. Er waren er vooral veel in Faremoutier. Weldra werden
toen ook in Engeland zelf kloosters gesticht, met communiteiten van
vaak honderden leden. Deze kloosters, met koninklijke vrijgevigheid
ingericht, waren heerlijkheden met vaak tal van onderhorigen, en
stonden gewoonlijk onder abdissen van koninklijken bloede. In het
klooster Ely waren drie opeenvolgende abdissen koninginnen: een
van Northumbrië, een van Kent en een van Mercia. Alleen reeds
door haar afkomst bekleedden die, abdissen een hoge positie in de
maatschappij. Zij namen deel aan concilies, als men die vergaderingen,
waarop geestelijken en leken verschenen, zo noemen mag. Hilda, de
stichteres van het grote klooster Streaneshalch (Whitby) in Yorkshire,
op de zwarte rotsen aan de Noordzee, woonde in 664 het daar gehouden concilie bij. De koningen wonnen haar raad in, als van een moeder
des rijks, en van het mannenklooster, dat aan het hare verbonden
was, maakte zij een seminarie voor missionarissen en bisschoppen.
Zij liet daar ook de herder-dichter Caedmon, die zij voorthielp,
onderwijzen. Haar opvolgster Elfieda pleitte op het concilie aan
de rivier de Nidd, in 705 onder voorzitterschap van aartsbisschop
M o n t a 1 e m b e r t, Les moines d'Occident V chap. 5 p. 233 ss.
Tacitus, Germania c. 8, 17, 19.
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Brithwald van Canterbury gehouden, voor Wilfried. Op het concilie
van Beccanheld in 694 ondertekenden vijf abdissen. Het merkwaardigste is de positie, die vele dier abdissen als leidsters van dubbel
innamen: was er aan het vrouwenklooster een mannen--kloster
klooster verbonden, dan stond dat eveneens onder de abdis.
In die dubbelkloosters werd het letterkundig werk der monniken
weldra door de nonnen nagevolgd. Wij vinden dan ook in de vrouwenkloosters der Angelsaksen een voor die tijd zeer hoge ontwikkeling.
De nonnen schreven vlot Latijn en deden haar uiterste best, om ook
in de gekunstelde Latijnse dichttrant iets te presteren. Er werden
boeken afgeschreven, maar ook de vrouwelijke handwerken kregen
hun deel. Men bracht het vooral ver in de vervaardiging van kerkelijke
gewaden, zodat rijk borduurwerk nog lange tijd opus anglicum werd
genoemd. Soms echter pasten zij die kunst ook toe op de versiering
van eigen kleren, waarvoor zij ernstig gelaakt werden.
Op het gebied van studie muntten twee kloosters boven de andere
uit. Het eerste was het klooster Barking aan de Theems, waar de
zuster en de vrouw van koning Ine de sluier aannamen. Voor de
nonnen van dat klooster schreef Aldhelm zijn ietwat pedant gedicht
over de Lof der maagdelijkheid en een aantal brieven. Van Barking
sloeg de studieijver over op het klooster Wimborne, dat nabij de
koninklijke residentie',van Wessex lag. Daar leefden vijfhonderdnonnen
en werd de lieftallige zuster Lioba opgevoed, die de H. Bonifacius
naar Duitsland 4 volgde. De brieven, door de Angelsaksische nonnen
aan de apostel van Duitsland geschreven, getuigen vooral van de
hoge ontwikkeling dier kloosterzusters, maar tevens van haar diep
gemoed. Hoeveel indruk deze vrouwen, met haar verheven ijver van
geest en hart, op haar omgeving maakten, blijkt ons uit de legenden,
die door het volk gevlochten werden om de nagedachtenis van vele
heiligen onder haar.
De gretigheid, waarmee die Angelsaksische vrouwen zich tot
een gemeenschappelijk streven in vrome samenleving verenigden,
is in onze tijd wel eens het begin genoemd van de vrouwen-emancipatie in Engeland. Toegegeven moet worden, dat de positie, door
gewezen koninginnen, door dochters en zusters van koningen aan
het hoofd van zo menig dubbelklooster ingenomen, wel iets verraadt
van dat behagen in zelfstandig werken, die geest van persoonlijk
initiatief, die misschien de Engelse vrouwen eigen is gelijk geen
andere. Ook de vele pelgrimstochten van Engelse nonnen naar Rome,
waarvan Bonifacius later de schaduwzijde donker heeft afgeschilderd,
herinneren aan de reislust van de moderne Engelse dames. Maar bij
dit al mag men niet vergeten, dat het eigenlijke streven der vele
kloosterzusters een onzelfzuchtig zoeken van het Christelijk ideaal
was, het ideaal, dat zij trachtten te bereiken in onderwerping aan het
gezag der Kerk en in kloosterlijke gehoorzaamheid. Wat haar het
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meest verheugde was het besef, hoe hoog het Christendom de vrouw
waardeerde in haar eigen vrouwelijk karakter, met haar fijne aanvoeling en overgave, haar offervaardigheid en geduld. Er waren
nieuwe tijden aangebroken, waarin niet meer alle lof ten deel viel
aan mannelijke kracht en sterkte, maar ook vrouwelijk verdragen en
verzaken geprezen werden; waarin niet alleen de man zijn bestaan
tot hoger waardering kon brengen, door ongehuwd te blijven, om
als vazal met vrije hand zijn dapperheid te kunnen tonen, maar ook
de vrouw, door van een huwelijk af te zien, om zich voor heel haar
leven te wijden aan de dienst van de opperste Heer.
Welke veranderingen naar de geest er bij de Angelsaksen
werden teweeggebracht door hun bekering tot het Christendom,
blijkt ons ook uit de oudste Angelsaksische poëzie. Die heeft recht
op bijzondere aandacht, wijl daarin voor het eerst de Germaanse
taal werd gebruikt om de gevoelens uit te drukken, die door de
leraren der katholieke Kerk in de harten waren gewekt. Een stalknecht
op de goederen van het klooster Streaneshalch, Caedmon, die nooit
bij snarengetokkel wereldse liederen had kunnen zingen, verbaasde
zijn tijdgenoten, door een hymne te dichten, uit de volheid van zijn
ziel, tot verheerlijking van zijn Schepper, de goede Hemelwachter,
de Vader der heerlijkheid, de Leider sinds den beginne. Abdis Hilda
achtte het haar plicht, het talent te begunstigen, dat zich onder haar
bestuur had geopenbaard. Zij liet de dichter onder de lekebroeders

opnemen en hem onderrichten in geestelijke zaken, waarna hij nog
menig verhaal uit de Heilige Schrift dichterlijk behandelde. Op zijn
voorbeeld gingen weldra ook anderen godsdienstige onderwerpen in
de Angelsaksische taal in dichterlijke vormen gieten. Dit geschiedde
tussen 657 en 680, de bestuurstijd van abdis Hilda, in Northumbrië.
Daar immers schonk men, naar het voorbeeld van Lindisfarne, bij
de zielzorg meer aandacht aan de Angelsaksische volksaard dan in
het zuiden van Engeland, waar weliswaar een Aldhelm eveneens
dichtte en verzen in de volkstoon zelf voordroeg, maar zich steeds
van de Latijnse taal, de taal der geleerden, bediende.
De hymne van Caedmon kwam door haar rhythme en de alliteratie overeen met de oude inheemse lofliederen, en ook de gevoelens
en beelden zijn aan traditionele opvattingen ontleend. Op naïeve,
hoogdravende toon wordt de macht Gods geprezen. De heidense
Angelsaksische krijgslieden roemden in hun oude liederen vooral de
sterke man, de fiere leider, die allen overtrof, en de trouw dergenen,
die hem volgden. De dappere daden van zo'n held werden met
verbaasde bewondering geprezen en met wilde, barbaarse fantasie

afgeschilderd.
In deze poëzie echter klonken ook nieuwe tonen op, die voortkwamen uit Christelijk gevoel. Wij kunnen dat waarnemen in de
Beowulf, het enige oude Angelsaksische gedicht met profane inhoud,
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dat in zijn geheel tot ons is gekomen. De heidense inhoud sagen,
afkomstig uit het rijk der Denen en het Scandinavische land der
Jutten is doorweven met Christelijke gevoelens. Einde zevende
of begin achtste eeuw is het epos door een Christelijke dichter aan
het koninklijk hof van Mercia in zijn historische vorm gedicht naar
mondelinge overlevering, ten dienste der hovelingen, en daarbij
schijnt ook Vergilius enigszins tot voorbeeld gestrekt te hebben. De
dichter stelt er zich niet mee tevreden, alleen Beowulf's kracht te
bezingen. Hij stelt zijn held tevens voor als een voorbeeldig Christen,
die bescheiden en onzelfzuchtig zijn kracht gebruikt, om zijn volk
tegen boze geesten te beschermen. Beowulf is bij hem de „zachtzinnigste der mannen"; hij bezat reeds tot zekere hoogte de nieuwe
deugden van het Christendom, die de hovelingen pas leerden kennen
door de prediking der geloofsverkondigers.
Nog krachtiger treedt het nieuwe ideaal van deugd in het gedicht
Exodus te voorschijn. Dat is de eersteling van een reeks epische
gedichten, waartoe de stof aan de Heilige Schrift werd ontleend, en het
werk van een geestelijke, een navolger van Caedmon. Het behandelt
de uittocht der Israëlieten uit Egypte, en herinnert sterk aan het
belangrijkste der Latijnse gedichten met bijbelse inhoud, aan een
werk van Avitus, waarin de doortocht door de Rode Zee werd
behandeld. De held en hoofdfiguur in het Angelsaksische dichtwerk
is Mozes. Maar de dichter houdt zich nog enigszins aan de opvattingen van zijn volk: hij stelt Mozes voor als een aanvoerder van
de adel en een beschermer des volks, zoals er in zijn tijd onder de
pas bekeerde koningen te vinden waren.

In dezelfde rol treedt de Heiland zelf op in de beroemde Kruishymne, die waarschijnlijk niet het werk is van Caedmon, maar van
een landgenoot, die enkele tientallen jaren later leefde. Misschien
heeft zij haar ontstaan te danken aan de invoering van het feest der
Kruisverheffing, waarvoor paus Sergius I (687-701), die uit Syrië
afkomstig was, zozeer ijverde. Er werd ongeveer dezelfde stof in
behandeld als in de hymne „Pange lingua gloriosi proelium certaminis", door Venantius Fortunatus gedicht ter verheerlijking der
reliquie van het Heilig Kruis, die Radegonde uit Constantinopel naar
Poitiers had gezonden. In het Angelsaksische gedicht echter vinden
wij Germaanse opvattingen gehuldigd. De held, Christus, wordt
beklaagd door zijn edelen, die hem als vazallen trouw hebben gezworen. Ook het Kruis zelf wordt als levend voorgesteld, als een vazal
van de Verlosser. Met diep gevoel treurt de dichter om de aardse
volgelingen, die de dood Hem ontrukt heeft, maar vervolgens drukt
hij de hoop uit, dat Hij ze bij de hemelse Legervorst terug zal vinden.
Daartoe moet het Kruis Hem helpen, als een vriend, Hem door God
gezonden. De hymne herinnert ons aan de verering, vooral bij de
Angelsaksen, gelijk ook bij de Ieren, betoond aan de kruisen, die
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hier en daar buiten waren geplaatst. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat een deel van die hymne in runen gegrift staat op een der
beroemdste dier kruisen, het kruis in de parochiekerk van Ruthwell.
Met verloop van tijd wordt die invloed van Germaanse opvattingen geringer. In het bijbelse epos Genesis, een scheppingsverhaal
door een navolger van Caedmon, vertoont hij zich niet. In het epos
Daniël is weliswaar andermaal een oudtestamentische held de hoofdfiguur, maar de dichter prijst hem als wijze en profeet, niet als vazal.
De tijden zijn voorbij, waarin lichaamskracht het ideaal was. De
plaats van de sterke man wordt ingenomen door de beproefde vrome,
die uitblinkt in lijdzaamheid en zelfbeheersing en zijn vrede in God
zoekt; gelijk de kluizenaar Guthlac, in 714 gestorven, boven wiens
graf de abdij Crownland in Lincolnshire werd gebouwd, waar
waarschijnlijk ook de Guthlac- legende in Angelsaksische verzen werd
verhaald. Vertrouwen op God in te prenten is het doel van het gedicht
Andreas, waarvoor de stof wellicht is geput uit een Latijnse bewerking
van Griekse legenden. Hier vinden wij echter nog sporen van de
oude belangstelling voor zeereizen en gevechten met monsters. Nauw
verwant met de maker van de Andreas is de eerste dichter, van wie
we met zekerheid meer dan één werk kennen : Cynewulf, die echter
eerst in de tweede helft der achtste eeuw leefde. Hij was een geestelijke,
die vroeger een werelds leven had geleid en nu zijn ervaringen en
gevoelens, met zijn kennis van de liturgie en de levens der heiligen,

tot poëtische behandeling van vele onderwerpen gebruikte, waarbij
hij in zijn krijgstaferelen menigmaal de Beowulf navolgde. Van zijn
hand is het gedicht over Christus' hemelvaart en over het Pinksterwonder, benevens de legenden der heilige Helena en Juliana en een
werk over de lotgevallen der Apostelen. 1
Bestuderen we de omvorming van Germaanse opvattingen tot
Christelijke ideeën, dan moeten we in aanmerking nemen, dat de
overlevering der oude gedichten uitsluitend door de geestelijken
geschiedde; immers, zij alleen konden schrijven; en aan hen alleen
hebben wij het ook te danken, dat er nog stukjes oude heidense
poëzie tot ons zijn gekomen. De nieuwe stoffen, die de geestelijke
dichters behandelden, en de nieuwe inzichten, die zij onderwezen,
oefenden natuurlijk invloed uit op hun toehoorders of lezers, en het
meest op hen, die ontvankelijk waren voor geestelijke prikkels.
Vandaar dan ook, dat wij in de gedichten niet alleen de nawerking
van oude inheemse volksopvattingen kunnen waarnemen, maar ook
de opvoeding der Angelsaksen tot het Christendom, de vorming
dier sterke barbaren, die slechts krijgsroem nastreefden, tot Christelij ke helden des geloofs, die niet zichzelf zochten, maar enkel Gods
)

1 ) Zie bij het voorgaande vooral Alois B r a n d 1 in Pauls Grundriss d. germ.
Philol. 11 2 1050vv. en te voren.
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glorie. Daardoor werden niet alleen de menselijke deugden verfijnd
en verruimd, maar ook werd de geestesbeschaving verrijkt met een
overvloed van nieuw materiaal, door de kennis van de Bijbel en de
klassieke cultuur.
Toen vervolgens het aantal monniken en geestelijken groeide,
en hun ontwikkeling breder werd, moest ook hun invloed op verstand
en gevoel des volks steeds toenemen. Een heilzame uiterlijke indruk
maakten de kloosters met hun statiger voorkomen, hun sieraden en
hun plechtige godsdienstoefeningen. Waren de meeste kerken vroeger
van hout, nu werden naar Romeins voorbeeld stenen kerken gebouwd.
Wilfried was een der eersten, die prachtige kerken inrichtten, in
zijn abdijen Ripon en Hexham. Voor de ramen werden glazen van
het vasteland gehaald. Men liet gouden smeedwerk en borduurwerk
vervaardigen, naar Frankisch en Keltisch voorbeeld. Smeedkunst en
weefwerk trokken partij van Germaanse kunstvaardigheid.
Vooral echter op sociaal en politiek gebied moest zich de nieuwe
geest doen gelden, die uitging van de voortreffelijk gevormde en
ontwikkelde bisschoppen en abten na de tijd van aartsbisschop
Theodorus. Hen zien wij, gelijk in de goede tijd der Frankische kerk
geschiedde, opkomen voor de lagere standen, deze beschermen tegen
het machtsmisbruik der aanzienlijken, die ook hier het meest aanleiding gaven tot klachten. Zij oefenden een remmende en verbeterende invloed uit door boetewerken op te leggen, door aan te
sporen tot goede werken en vrome stichtingen. Menigmaal werd de
zondaars een sociale taak als penitentie opgelegd: de bevrijding van
slaven, verbetering van bruggen en wegen, de zorg voor het levensonderhoud van boeren, die door de burgeroorlogen tot hongersnood
waren vervallen, de herbouw van woningen, die verwoest of verbrand
waren. Gaarne trokken de monniken zich de slaven aan, onder wie
vooral veel krijgsgevangenen waren, door de oorlog met de Britten
en de voortdurende onderlinge strijd der koninkrijken. Aan de
monniken was het te danken, dat het aantal slaven afnam, dat hun
lot geleidelijk verzacht werd. Van Wilfried horen we, dat hij 250
slaven vrijliet, die hem geschonken waren met een stuk grond voor
een klooster. Door aansporing en hulp werkte de Kerk ook bij
anderen op vrijlating van slaven, of zocht zij althans, de Christelijke
rechten der slaven te beschermen. Een wet schreef voor, dat een
slaaf, die op Zondag tot arbeid werd gedwongen, de vrijheid moest
verwerven. 1 ) Volgens een andere wet moest de heer, die zijn knecht
op Zondag liet werken, tachtig solidi boete betalen. 2 ) Tal van slaven
werden vrijgelaten door testamenten, waarop monniken invloed hadden uitgeoefend. Bijna steeds werden in de oorkonden van vrijlating
1) Wet van Ine (688-95) 3. Liebermann I, 91.
2) Wet van Withred (695-6). Ibid. I, 13.
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godsdienstige motieven genoemd. Het meest gebruikelijk was ook
hier de vrij lating in de kerk. De oorkonde van vrij lating werd geregistreerd op de blanco bladzijden der evangelieboeken of in andere
boeken.
De Kerk kon een krachtige invloed op sociaal gebied uitoefenen,
doordat de bisschoppen en priesters een buitengewoon hoge positie
innamen. Dit was het gevolg van oude Germaanse tradities en van
nieuwe culturele factoren. Bij de heidense Germanen werd de godsdienst als een zaak van publiek belang beschouwd. De priesters
stonden hoog in aanzien in het maatschappelijk leven. Zij namen
deel aan de grote volksvergaderingen en aan de beraadslagingen der
wijze mannen op het witenagemot, en spraken er menigmaal een
beslissend woord. Wij behoeven ons maar even de priester Coïfi
te herinneren, die door zijn woorden op het witenagemot van koning
Edwin de doorslag gaf tot de aanvaarding van het Christendom.
Hun positie was op de Christelijke bisschoppen en priesters overgegaan. Gewoonlijk stemden de diocesen overeen met de afzonderlijke
koninkrijken. Naar de honderdschappen of dorpsgemeenten werden
de parochies onderscheiden. De bisschoppen behoorden tot de
aanzienlijken, die deelnamen aan het witenagemot, en namen de
voornaamste plaatsen in, naast de hoogste edelen, de ealdormen, de
nakomelingen der oude volkskoningen. Daar oefenden zij ook hun
invloed op de wetgeving uit, en ook geestelijke zaken werden er

behandeld.
De macht van de staat trad op ten gunste der kerkelijke discipline
en de geboden der Kerk; zij eiste, dat de geestelijken zich aan de
canonieke voorschriften hielden, dat het doopsel tijdig zou worden
toegediend, dat de kerkbelasting betaald zou worden, dat de Zondagsrust zou worden gehandhaafd; zij dwong tot eerbiediging der
huwelijksvoorschriften en strafte schennis van de kerkelijke vrede.
De bisschoppen behoorden tot de eerste ambtenaren van de staat,
tot de hoogste aristocratie. Er ontstond daardoor een nauwe band
tussen Christendom en aristocratie. Bovendien vertegenwoordigde
het Christendom nergens zo sprekend als hier de grotere ontwikkeling,
de fijnere beschaving van geest en gemoed, waarnaar vooral de
hoogste kringen haakten. Wij mogen nooit uit het oog verliezen, dat
het Christendom overal in de Middeleeuwen beschouwd wordt als
een teken van geestelijke superioriteit, en geenszins, gelijk in de oudheid en enigszins ook in onze tijd, als een blijk van geestelijke inferioriteit. Geloofsverkondigers uit het middelpunt der oude wereld
hadden het Christendom, en met het Christendom de tradities van

hoge klassieke cultuur en ontwikkeling, naar Engeland gebracht.
Stellig bleken de kerkelijke waardigheidsbekleders in de raad der
wijzen meestal op het hoogste geestelijke peil te staan. Het mag ons
dus niet verwonderen, dat er zich hier onder de aristocratie zo'n
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krachtige trek naar de geestelijke en kloosterlijke staat openbaarde.
Wat reeds in Ierland opgemerkt kon worden, herhaalde zich, alleen
nam de aristocratie er hier misschien nog groter aandeel aan. Van
de zevende tot de elfde eeuw tellen we in Engeland uit de verschillende
heersersfamilies 33 koningen of koninginnen, die hun leven in het
klooster eindigden, en onder de heiligen 23 koningen en 60 koninginnen, prinsen of prinsessen. Deze cijfers bewijzen duidelijk, hoeveel
geestdrift voor het Christendom er in de hoogste standen leefde.
De prinsen en rijksgroten, die in de geestelijke stand of in het klooster
traden, kregen natuurlijk weldra een bisdom of een abdij, de prinsessen
werden abdissen, en door hun geboorte 'gaven zij weer hoger aanzien
aan hun positie, die toch reeds zoveel aanzien genoot. De bisschop,
de abt werd er een des te gewichtiger persoonlijkheid door. Het
spreekt vanzelf, dat de Kerk in rechten krachtiger beschermd werd,
maar bovendien bezat het woord van de bisschop, gelijk dat des
konings, bijzondere rechtskracht. Evenmin als de koning behoeft de
bisschop zijn woord met een eed te bekrachtigen: het is onaanvechtbaar; en het woord van de abt, priester of diaken geldt ten volle,
als hij het plechtig voor het altaar uitspreekt. 1
Nog werd er een band tussen koningschap en bisschoppelijke
waardigheid gelegd door het feit, dat de bisschop de koning bij de
aanvaarding der regering wijdde en zalfde. Dit was een oud oosters
gebruik het kwam reeds voor bij de oude Indiërs en Egyptenaren,
en was van hen overgenomen door de Israëlieten. Het Joodse gebruik
werd vernieuwd onder de Christelijke volkeren van het westen. De
Westgotische koningen werden sedert de zevende eeuw in hun hoofd)

stad gezalfd. Met zekerheid weten wij dit voor het eerst van koning

Wamba in 672. Maar Gildas, die in 547 schreef, maakte reeds gewag
van de zalving der koningen bij de Britten. 2 ) Vervolgens weten wij,
dat abt Columbanus de Oudere in 574 Aidan, koning der Ieren,
zalfde. Ierse monniken van Jona hielpen in 634 de Angelsaks Oswald,
om het koningschap over Northumbrië te verwerven, en misschien
is bij diens troonsbestijging de koningswijding en - zalving onder
de Angelsaksen ingevoerd. Het pontificale van bisschop Egbert van
York (732-766) beschrijft de plechtigheid der zalving. De bisschop
goot uit een hoorn gewijde olie op het hoofd van de koning en sprak
daarbij gebeden uit, die duidden op de zalvingen in het Oude
Testament. Daarna volgde het overreiken van schepter en staf, het
opzetten van de helm, de verheffing op de koninklijke troon. De
koningen stelden vooral prijs op de kerkelijke wijding en zalving,
als een nieuwe dynastie begon, of na strijd om de troon. Dan
beschouwde men de verheffing tot het koningschap als door God
1) Wet van Withred 16-18. Liebermann I, 13.
2) G i 1 d a s, De excidio Britanniae. Mon. G. A. a. XIII, 37.
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bekrachtigd. Zo duidelijk mogelijk werd de koning gewaarmerkt als
heerser bij Gods genade, maar tevens werden hem door de gebeden,
die met de wijding en zalving samengingen, de plichten van een
Christelijke heerser voor ogen gehouden. In het gebed bij de zalving
smeekte de consecrator, herinnerend aan de duif met de olijftak, die
het einde van de zondvloed had aangekondigd, dat God de nieuwe
koning, zijn dienaar, helpen mocht, opdat hij, gelijk de duif, zijn volk
de vrede des eenvouds mocht waarborgen, opdat hij in de dienst
Gods ijverig Aaron mocht navolgen, zijn waardigheid als heerser
steeds met wijs beleid en billijk oordeel mocht voeren en zijn volk
steeds een opgewekt gelaat mocht tonen. Bij de overhandiging van
de schepter werd de koning wederom herinnerd aan het ideaal van
een Gode welgevallige heerser; daarbij vroeg het gebed aan de
Koning der koningen: moge hij u immer in eerbied onderdanig zijn,
voor u strijden, met zijn rijk en zijn edelen in rust beveiligd worden
door uw schild en zonder kamp overal overwinnen. Aan het einde der
Mis, die bij de wijding werd opgedragen, werden als eerste boodschap
des konings aan zijn Christelijk volk deze drie verordeningen voorgelezen: 1. dat de Kerk Gods en heel het Christenvolk altijd oprechte
vrede zouden handhaven, 2. dat aan alle standen alle roof en alle
onrechtvaardigheid verboden werden, 3. dat bij alle rechtspraak recht vaardigheid en barmhartigheid moesten heersen. 1 ) Hier werd opmerkelij k goed de hoge culturele taak van het Christendom tot leiding der

volkeren tot uitdrukking gebracht. De plechtigheid richtte de blik
des konings naar boven en versterkte zijn gezag, maar liet tevens de
taak der bisschoppen, de heerser naar omhoog te wijzen, en hun
gezag als plaatsvervangers Gods, helder uitkomen.
Het gezamenlijke Angelsaksische episcopaat kon bovendien een
eigen gezag ontplooien, dat boven de afzonderlijke koninkrijken
uitstond, zolang deze niet verenigd waren. Het schiep in zekere zin
een hogere nationale eenheid. De primaat van Engeland te Canterbury was als zodanig een gewichtiger persoon dan de koning van
een afzonderlijk rijk. Lange tijd konden de Angelsaksische koninkrijken geen politieke macht aanwijzen, die overeenkwam met die der
algemene synoden der Angelsaksische bisschoppen. Men zou die
synoden als het beginstadium van een Engels parlement kunnen
beschouwen. Voor onenigheid was er in die tijd nog geen nood, want
staat en Kerk werkten in zeldzame, bijna ideale eendracht naast en
met elkander. De band was nergens zo nauw als hier. Men achtte het
nationale belang nooit door de Kerk bedreigd, steeds begunstigd. De
waardigheidsbekleders der Roomse Kerk hadden de boeien, waarin zij
aanvankelijk geslagen waren door het begrip van het Romanum
Imperium met zijn imperialisme, geheel afgeschud. Zij vergolden het
1

) Cab r o 1, L'Angleterre chrét. Append. p. 311
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de Germanen ruimschoots, dat dezen hun hier de bloem van hun
vertrouwen en hun natuurlijke zedelijkheid hadden geschonken. De
gedachte kwam geen ogenblik in hen op, Germaans nationaal gevoel
uit te roeien. Zij hadden er geen behoefte aan, te gaan romaniseren.
Zij erkenden nu zonder voorbehoud het recht van nationale zelfstandigheid en trachtten alleen, onder de volkeren en naties van het
westen, een hogere geestelijke eenheid te scheppen. Die gedachte
moest vanzelf groeien, toen er zich in het westen verschillende naties
vormden en deze zich bij de Kerk aansloten. En nu heeft tot die
nieuwe gedachte van cultuureenheid in het westen, onder leiding der
Kerk, geen natie der achtste eeuw zoveel bij gedragen als de Angelsaksen. Ook hierin toonden zij de Kerk hun dankbaarheid voor de
vrijheid, waarin zij waren opgevoed, doordat de afgezanten van Rome
hen niet hadden behandeld als barbaren, waar niets goeds aan was,
die in alle opzichten totaal veranderen moesten, doch slechts hadden
getracht de eigenaardige Germaanse trekken te veredelen, de slechte
eigenschappen te breidelen, de goede neigingen te ontwikkelen. En
zo heeft de Roomse Kerk zich hier, meer dan elders, kunnen inwerken
in haar nieuwe taak, als internationale eenheid nationale eigenaardigheden te ontzien. Zij vond haar weg snel en is er, waar het om beginselen ging, nooit van afgeweken.
Zij is volstrekt geen vijandin van nationaal bewustzijn, maar zij
kan nooit anders dan een tegenstandster zijn van het heidense
princiep der exclusiviteit, zoals het bij de Romeinen bestond in de
tegenstelling tussen Romeinen en barbaren; nooit anders dan een
vijandin van nationaal chauvinisme en van de zelfoverschatting, die
onderscheid maakt tussen naties, geroepen om te heersen, en andere,
gedoemd om overheerst te worden. Want daarin ligt een verloochening van het grondbeginsel, dat alle mensen broeders moeten zijn.
Slechts door de ineenstorting van het Romeinse rijk kon een dergelijk
nieuw cultuurprogram opkomen; en dus mogen wij het hier nog eens
herhalen: het Romeinse rijk moest ondergaan, om plaats te maken
voor een nieuwe Christelijke westerse cultuur, die geroepen zou zijn,
een wereldbeschaving te worden. Er moest niet één rijk heersen en
één taal, maar verschillende naties, verschillende talen over die
alle echter een hogere eenheid van geloof en Christelijke cultuur.
Maar gelijk het slechts weinigen gegund is, steeds op te gaan in
idealistische gedachten, zo was het ook de afzonderlijke naties niet
mogelijk, zich lang op een ideaal peil te handhaven. Ook aan het
ideale bondgenootschap tussen de Angelsaksische natie en de Kerk
kunnen wij schaduwzijden opmerken, die zich weldra zouden
uitbreiden. Voor de Kerk is in geen geval scheiding van Kerk en
staat het ideaal, doch een bondgenootschap tussen die beide. Het
ideaal echter is steeds even moeilijk te bereiken als een harmonisch
huwelijk; de hele Middeleeuwen door constateren wij dan ook,
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naast het streven naar het ideaal, ook de afdwaling. Het kon slecht
anders, of er moest gelegenheid ontstaan tot aanmatiging en misstanden, toen Kerk en staat zo nauw met elkaar verbonden waren,
dat ze ineengesmolten leken, dat de kerkelijke waardigheidsbekleders
in zekere zin ook staatsambtenaren waren; dat de Angelsaksische
koningen en rijksgroten aan de vergaderingen van bisschoppen en
abten des rijks deelnamen, gelijk de bisschoppen op het witenagemot
verschenen; dat bisschoppen voor hun installatie de toestemming
des konings nodig hadden, en het land als overdekt was met koninklijke kloosters, die vaak erfelijk waren in de dynastie. Eenzelfde
gelegenheid volgde uit de grote rijkdom en macht, die aan de Kerk
ten deel was gevallen. De meeste schenkingen werden gedaan door
de koning, met toestemming der witan des lands. De bewoners der
bezittingen, die de Kerk aldus verwierf, waren vrij van militaire
dienst en van de gewone belastingen en bijdragen. Slechts in drie
gevallen moesten zij hun part leveren: tot het onderhoud van bruggen
en wegen, tot het aanleggen van versterkingen en in tijd van oorlog.
Dat was de trinoda necessitas. Een gevolg van de talrijke schenkingen,
die vooral de kloosters ontvingen, was de verzwakking van de weerkracht des lands. Het aantal grondbezitters, die verplicht waren tot
persoonlijke krijgsdienst, werd geringer, gedeeltelijk doordat tal van
bezittingen de kloosters toevielen, wier onderhorigen vrijstelling
genoten, gedeeltelijk doordat tal van dienstplichtige mannen in het
klooster traden. Reeds de schrandere Beda vond dit bedenkelijk;
in het jaar 731 schreef hij: „In deze vreedzame tijden willen tal van
mannen uit Northumbrië, edelen en vrijen met hun kinderen, hun
wapens neerleggen; zij laten zich de haren afscheren en nemen liever
kloostergeloften op zich, dan dat zij krijgsdienst uitoefenen.. Waarheen dat leiden moet, zullen latere tijden zien." 1 ) Nog duidelijker
spreekt hij zich uit in de brief aan de aartsbisschop van York. De
verdediging des lands, zegt hij, wordt door de vele schenkingen in
gevaar gebracht. Er waren echter in die tijd ook nog verschillende
misbruiken ingeslopen. Wijl de kloostergoederen zoveel privileges
genoten, lieten edelen zich grote bezittingen schenken onder de
voorwaarde, dat zij er een klooster op zouden stichten. Zij namen die
voorwaarde echter niet zeer ernstig op. Zij stichtten wel iets, maar
religieuze communiteiten mochten het niet heten. Zij verzamelden
hun vazallen, met enige bijeengeraapte monniken, noemden zich dan
abt en leidden met hun vrouwen en kinderen en vazallen hetzelfde
leven als vroeger. Het kwam ook voor, dat zij hoegenaamd niets
stichtten, dat op een klooster leek. Beda dringt er ernstig op aan, dat

er een einde zou worden gemaakt aan dergelijke schenkingen, die
niets anders waren dan listige trucs.
1)

B e d a e bist. eccl. 1. V c. 23.
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Maar in de tijd, die wij nu behandelen, werd nauwelijks het
begin van zulke misstanden merkbaar. Wij moeten onze aandacht
nog wijden aan het schoonste blijk, dat de Engelse kerk van haar
kracht gaf, door haar zonen heen te zenden naar het vasteland, om
er de bekering van Duitsland te verzekeren, de Frankische kerk te
hervormen, de bloei der letteren op het rijk der Franken over te
planten, en heel het noorden nauw te verbinden aan de Heilige Stoel,
zodat er een eenheid ontstond, die heel de Middeleeuwen beheerste.

§ 5. Bonifacius en het Pausdom
Een begin van de organisatie der Duitse kerk kunnen wij reeds
waarnemen in de eerste jaren der achtste eeuw: de Beierse hertog
Theodo vroeg te Rome zelf aan Gregorius II om een pauselijke legaat.
Zijn plan echter, reeds tot in bijzonderheden uitgewerkt, kwam niet
tot uitvoering. Daarvoor was de hertogelijke familie niet zelfstandig
genoeg. Was zij dat wel geweest, en hadden ook de Thuringse en
Alemannische hertogen een vrij initiatief kunnen ontplooien, dan
hadden wellicht die dynastieën de organisatie der Christelijke kerk
ter hand genomen. Daartoe had het moeten komen, als de verslapping
der centrale macht in het rijk der Franken zich verder had doorgezet.
Waarschijnlijk waren Friesland en Saksen dan voor het geloof
gewonnen, zonder dat er zoveel offers voor gebracht hoefden te
worden. Immers, hadden die het Christendom kunnen aannemen
buiten de Frankische heerschappij om, zij hadden er zich waar schijnlijkk niet lang tegen verzet. Het blijft echter de vraag, of dan het
eindresultaat bevredigd zou hebben. Want dan waren die stammen
zoveel sterker geworden, dat er ook meer afzijdigheid en wrijving
was ontstaan dan hadden ook zij zo verbitterd om de hegemonie
gestreden, als de Angelsaksische stammen het deden, door heel de
zevende en achtste eeuw heen, tot eindelijk het koninkrijk Wessex er
in slaagde, de eenheid tot stand te brengen. En zeker mogen we
aannemen, dat daardoor over de hele linie de ontwikkeling der
westerse beschaving niet versneld, maar vertraagd zou zijn. Voor die
ontwikkeling was het beter, dat eerst al die rijken en naties, die zich
na de verwarring der Volksverhuizing hadden gevormd, dichter bij
elkaar werden gebracht, dat zij tot eenheid gebonden werden en tot
uitwisseling en assimilatie gedwongen. Vooral de Germaanse stammen, die in ontwikkeling waren achtergebleven, de Duitse stammen
dus, konden bij nauwer aanraking met landen, die het al verder
hadden gebracht, slechts baat vinden.
Het was dus geen ramp, dat de teugels der centrale macht in het
Frankische rijk aan de Merovingers ontvielen, en in handen kwamen
van een geslacht, uit de Ardennen afkomstig, de Karolingers. In 687
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had Pepijn van Herstal, door de hofmeier van Neustrië bij Tertry
te verslaan, de macht van zijn huis over heel het rijk uitgebreid. Hij
heerste nadien over Austrasië, Neustrië en Bourgondië als „hertog
en vorst der Franken". Zodra hij die macht in handen had, trachtte
hij de veiligheid van het Frankische rijk te verzekeren aan de kant,
vanwaar gevaar dreigde voor het uitgangspunt zijner heerschappij in
de Ardennen. Hij trad op tegen de Friezen, die meester waren aan
de monding van de Rijn. Tot dan toe hadden de Franken en het
Christendom bij die stam krachtige tegenstand gevonden. Amandus,
die onder de heidense Franken had gewerkt, Eligius, bisschop van
Noyon, en Cunibert, bisschop van Keulen, hadden pogingen aangewend, er het Christendom te verbreiden, maar zonder succes. Er
was eens te Utrecht een kleine kerk gesticht, maar die verdween
spoedig weer.
Zo was de toestand, toen de Angelsaksische geloofsverkondigers
naar Duitsland kwamen. Hun voorloper Wilfried kwam in 678, op
weg naar Rome, in Friesland, het kustgebied het dichtste bij Engeland,
en bleef er tot voorjaar 679. Men liet hem wel prediken, maar zijn
enige winst was, dat hij dit missiegebied in ogenschouw had genomen.
Stellige plannen voor de buitenlandse missie vormden de Angelsaksische geloofspredikers eerst in Ierse omgeving. Toen de tegenstelling tussen Angelsaksische en Ierse kloosters zich wat matigde,
gingen er tal van Angelsaksische monniken naar Ierland, om daar

het strengere kloosterleven te leren kennen en beroemde leraars aan
te horen. Daarbij kwam ook een eigenaardige ascetische drang in
het spel, die wij reeds vroeger bij de Ieren leerden kennen. Zij wilden
hun vaderland prijsgeven, om tot loon voor dat offer des te zekerder
in het hemelse vaderland te worden opgenomen. Een dier Angelsaksen was Egbert, die in het Ierse klooster Rathmelsigi (Mellifont)
in een tijd van pestepidemie de gelofte aflegde, nooit naar Engeland
terug te keren. Hij nam daar vervolgens het besluit, naar de heidenen
te gaan in Duitsland, vanwaar, zoals hij wist, zijn volk gekomen was.
Zo werd de roeping tot de missie, die zich onder de Ieren al vroeger
had geopenbaard, bij hem versterkt door nationaal gevoel: bezorgdheid voor het zieleheil der stamverwanten van zijn volk. Het schip,
dat Egbert naar de overkant der zee zou brengen, lag al gereed;
maar toen kwam een storm, die het vertrek verhinderde, de vermaningen van een metgezel bevestigen: deze had in een visioen
opdracht gekregen, hem te zeggen, dat God zijn vertrek niet wilde.
Toen zond de abt-bisschop Egbert zijn leerling en landgenoot
Wigbert uit, omstreeks het jaar 686. Deze had echter nog minder
succes dan Wilfried. De nieuwe Friese koning Radboud wilde van
de godsdienst der Franken, zijn vijanden, niets weten na twee
jaren moest Wigbert onverrichter zake naar zijn leermeester in Ierland
terugkeren. Egbert echter gaf zijn plan niet op: hij wilde zijn poging
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herhalen, maar nu op grotere schaal. Zoals eens de Ier Columbanus
de Jongere gedaan had, bracht hij een apostolische schare van twaalf
mannen bijeen, aan wier hoofd de priester Willibrord werd gesteld,
vroeger leerling van Wilfried in het klooster Ripon.
Deze nieuwe krachten konden weldra op grote successen wijzen,
doordat zij gebruik hadden kunnen maken van een nieuwe politieke
toestand. Het jaar te voren, in 689, had Pepijn de Friese koning
Radboud verslagen, bij Wijk bij Duurstede, de plaats, waar de
schepen uit Londen plachten aan te komen. Willibrord begaf zich
dus met zijn gezellen naar Pepijn, en deze wees hun het pas veroverde
zuidwesten van Friesland als missiegebied aan. Zij werden daar
beschermd door de macht der Franken. Wat het zeggen wou, die
bescherming te missen, ondervonden de beide Engelse priesters
Ewald. Ook zij kwamen uit Ierland, waar zij gehoord hadden van het
werk van Willibrord en gezellen. Hun doel was het heidense Saksen.
Kort na hun aankomst aldaar vielen zij als martelaars ten offer aan
het heidense fanatisme. Zich houdend aan de traditie der Angelsaksische Benedictijnen ging Willibrord uit Friesland naar Rome,
om voor zijn missie de opdracht des pausen te verwerven. Sergius I
gaf hem gaarne, wat - hij vroeg: volmacht, zegen en reliquieën.
Waarschijnlijk overeenkomstig de intenties des pausen kozen de
missionarissen in het Frankische Friesland, na Willibrord's terugkeer,
een der hunnen tot bisschop. Hun keuze viel op de zachtmoedige
Suitbert, waarschijnlijk de oudste hunner. Wijl de aartsbisschoppelijke zetel van Canterbury, na de dood van Theodorus, juist onbezet
was, liet Suitbert zich in Engeland, in het jaar 692 of 693, door
Wilfried bisschop wijden. Pepijn echter nam aanstoot aan die gang
van zaken. Hij vond het niet goed, dat er buiten hem om een bisschop
was gekozen in een gebied, waarop hij met bijzondere waakzaamheid
acht sloeg. Hij wilde Suitbert niet erkennen, waarop deze zich een
ander arbeidsveld koos: onder de Brukteren aan de Lippe en de
Ruhr. Maar toen hem het missiewerk aldaar door de Saksen werd
belet, kon hij niet anders doen, dan Pepijn's bescherming weer in te
roepen. Plectrudis, Pepijn's gemalin, wist te bewerken, dat hij in
genade werd aangenomen; hij kreeg het eiland Worth in de Rijn ten
geschenke, en stichtte daar het klooster Kaiserswerth. De geloofspredikers konden in deze streken dus heel weinig uitrichten zonder
Pepijn, en nog veel minder, als hij tegen hen was. De Engelse Bene
waren gewend, te handelen in overleg met de landsoverheid,-dictjne
dus waren zij bereid, met genoemd feit rekening te houden. Alleen
wensten ook zij van het kerkelijk gezag geen afstand te doen. Een
schikking werd dus in Friesland zonder grote moeite bewerkt.
Pepijn, die steeds vertrouwen in Willibrord bleef stellen, zond
hem, in overeenstemming met de monniken, naar Rome en verzocht
de paus, hem tot aartsbisschop te wijden, en hem de kerk onder de
21. Sc h nu r e r. Kerk en Beschaving. I.
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Friezen te laten organiseren. De 22e November 695 ontving Willibrord de bisschoppelijke wijding. Pepijn schonk hem daarna te
Utrecht grond voor een kathedraal, en nadien breidde het succes der
missie zich steeds uit. Zelfs trachtte Willibrord reeds, onder de Denen
het geloof te verkondigen. Hij ging over zee naar de koning der
Denen, Ongendus, die wellicht als koning der Jutten te Ripen
resideerde. Hij bereikte echter geen resultaat. Hij keerde met dertig
Deense knapen huiswaarts, verloor de koers, belandde op het eiland
Helgoland, werd bij de doop aan de oude heilige bron gevangengenomen en voor koning Radboud geleid; gelukkig echter stond deze
hem toe, naar Pepijn terug te keren. Nadien bepaalde hij er zich toe,
de veiligheid en de toekomst der geloofsprediking onder de Friezen
te behartigen, en een missiecentrum te stichten, waar een inheemse
clerus zou worden gevormd, en dat tevens een toevluchtsoord zou
zijn voor geloofsverkondigers, die op gevaarlijk terrein arbeidden.
Tot dat doel verwierf hij Echternach aan de Sauer. Het klooster, dat
hij daar stichtte, verwierf alras bezittingen in Thuringen een
gunstig teken voor de toekomst van dat land.
Winfried, de Angelsaks, die geroepen was om het werk zijner
voorgangers te voltooien, kon op deze grondslagen voortbouwen.
Hij was, in 675 geboren, de zoon van een Saksisch edelman in het
koninkrijk Wessex, dat zich in het zuiden van Engeland uitstrekte
van de bovenloop der Theems naar de Severn, en in taaie strijd met
de Britten zijn grenzen naar het westen had verlegd. Het Christendom
was daar eerst veertig jaar te voren ingevoerd, door de Benedictijn
Birinus, uit het Andreasklooster te Rome, die er door paus Honorius
heengezonden was; hij was te Genua bisschop gewijd en had in 633
de eerste koning uit de oude dynastie van Cerdic gedoopt. Ondanks
vinnige strijd met de heidense barbaarsheid schoot de nieuwe leer
spoedig diepe wortel in de harten. Koning Kentwin deed afstand van
zijn troon en trad in 685 in een der kloosters, die hij gesticht had.
Zijn opvolger, Caedwalla, wilde aanvankelijk van het Christendom
niets weten, maar het gelukte Wilfried, zijn hart te winnen voor de
Roomse leer. Toen besloot de nauwelijks dertigjarige vorst, zijn
gruwelen uit te boeten door een bedevaart naar Rome. Hij was de
eerste Angelsaksische koning, die daar verscheen (688), werd door
paus Sergius gedoopt en vond kort daarna in de St. Pieter zijn laatste
rustplaats. Hij werd opgevolgd door Ine (688-725), een gelukkig
krijgsman, maar tevens een vriend der abten en bisschoppen, bekend
geworden door zijn wetgeving, waarin hij in niet geringe mate
rekening hield met Christelijke inzichten en zeden. Ook hij deed
afstand van de regering, om naar Rome te trekken en daar als arme
pelgrim zijn leven te eindigen aan Petrus' graf. Onder de kerkelijke
waardigheidsbekleders genoot toen in Wessex het meeste aanzien
de reeds genoemde Aldhelm, bloedverwant en vriend des konings,
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door allen hoog vereerd als veelzijdig geleerde en godsdienstig leider.
Ook hij, de geleerde abt van Malmesbury, had zich naar Rome begeven, om zijn klooster onder de bescherming van paus Sergius I te
stellen. Dit zijn de grote gebeurtenissen en de grote mannen, die het
godsdienstige en intellectuele leven in Wessex kenmerkten in de tijd,
dat Winfried opgroeide. De sfeer, waarin hij zijn jeugd doorbracht,
was die van de overwinning der heidense barbaarsheid door, het
Christendom, van de Keltische kloostergewoonten door de regel van
Benedictus, van de Britse aard door de Romeinse tradities. Hij zag,
hoe de koningen en kerkvorsten op bedevaart naar Rome gingen.
Aldhelm gaf hem een voorbeeld als de geleerdste man van zijn tijd,
als heraut van Rome's gezag en van de voordelen van Benedictus'
regel. Die indrukken uit zijn jeugd wezen de weg, die de latere
Bonifacius in zou slaan.
Zijn vader plaatste hem als oblaat in het Benedictijnenklooster
te Exeter. Hij genoot zijn verdere opleiding in het klooster Nutshalling, nu Nursling, tussen Winchester en Southampton. Als
kloosterlijk leraar zou hij hebben uitgeblonken, maar hij voelde zich
geroepen tot de buitenlandse missie. Zijn abt hield hem niet tegen.
Want die Benedictijnen waren leerlingen van de Romeinse monniken,
die hun vaderland hadden verlaten om aan Engeland de blijde
boodschap te brengen; en zo er nog een aardse neiging huisde in het
hart der Angelsaksische monniken, dan was het de lust tot reizen en
trekken, en die kon hun neiging tot het missiewerk slechts versterken.
In de lente van het jaar 716 landde Winfried aan de Friese kust,
zonder te vermoeden, hoe ongunstig de vooruitzichten voor de
geloofsprediking daar sinds korte tijd geworden waren. Na de dood
van Pepijn in 714 waren de Friezen in opstand gekomen, om het
stuk Friesland, dat aan de Franken was afgestaan, te heroveren.
Toen Winfried te Wijk bij Duurstede aan land ging, moest hij
vernemen, dat de Franken door de Friezen verslagen en uit het gebied,
dat zij vroeger veroverd hadden, verdreven waren. Wijl hij echter
met de Franken niets uitstaande had, zal men hem wel met rust hebben
gelaten. Maar zijn prediking had niet het minste succes reeds
vóór de winter kwam, keerde hij naar zijn klooster terug. Toch gaf hij
zijn missieplannen niet op. Hij wist echter niet, waarheen hij gaan zou,
dus wilde hij zich door de paus een missieveld laten aanwijzen.
Winfried wilde zich ter beschikking stellen van de opvolger van
de grote Gregorius, die Augustinus en de Romeinse Benedictijnen
naar Engeland had gezonden; gelijk dezen gedaan hadden, wilde hij
zich als geloofsprediker daarheen begeven, waar Rome hem zond.
In de winter 718-719 kwam hij, met andere Engelse bedevaart gangers, te Rome aan. Paus Gregorius II, een geboren Romein,
toonde zich aanvankelijk gereserveerd tegenover de Engelse monnik.
Waarschijnlijk verwonderde het hem, dat een Benedictijn, door zijn
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regel uitdrukkelijk tot bestendigheid van plaats verplicht, aan het
hoofd van een pelgrimsstoet verscheen. Toen Winfried echter een
aanbevelend schrijven van zijn bisschop toonde en op alle vragen
bevredigende antwoorden gaf, machtigde hem de paus, als Rooms
geloofsprediker naar Duitsland te gaan. Eerst werd zijn naam
Winfried nog veranderd in de naam van de martelaar Bonifacius, die
te Rome vereerd werd. Men kon het in Rome over 't algemeen niet
best vinden met de barbaars klinkende namen der Angelsaksen. Zo had
bijvoorbeeld paus Sergius I in 689 koning Caedwalla, die kwam verzoeken, aan Petrus' graf het doopsel te mogen ontvangen, de naam Petrus
gegeven, en in 695 de monnik Willibrord, bij diens wijding tot
aartsbisschop der Friezen, de naam Clemens. Thuringen werd
Bonifacius als speciaal missiegebied toegewezen, doch alleen mondeling. In de schriftelijke volmacht werd geen land genoemd; alleen
werd de apostolische afgezant de plicht opgelegd, steeds het sacrament des doopsels volgens de Romeinse ritus toe te dienen, en verder
bij alles instructies uit Rome te vragen.
De missietaak, door Rome aan Bonifacius opgedragen, was de
eerste schakel der keten van een zeer belangrijke ontwikkelingsgang,
gelijk vroeger de zending van de Romeinse Benedictijn Augustinus,
door Gregorius I, naar Engeland. Het werk, door Gregorius I
begonnen, zette nu de tweede Gregorius voort, door de Angelsaksische Benedictijn Bonifacius naar Duitsland te zenden. De
Angelsaksische kerk gaf Rome terug, wat zij vandaar had ontvangen,
en daardoor ontstond er een keerstroom, die in het uiterste noordwesten begon, zich in korte tijd over het Frankische rijk uitbreidde
tot Rome toe, en daarna ook in Constantinopel voelbaar werd. Het
verbond van het pausdom en de Roomse Kerk met de westerse
cultuurwereld, die zich uit de Romaans-Germaanse volkeren begon
te ontwikkelen, kreeg vastere vorm. Dat juist in Bonifacius' tijd het
beslissende keerpunt lag, zien wij het duidelijkst hieraan, dat tijdens
Bonifacius' leven voor het laatst een paus, Constantijn, over zee naar
de Oost-Romeinse keizer reisde (710), en drieënveertig jaar later
voor het eerst een paus, Stephanus II, over de Alpen naar een Germaanse koning. Bonifacius was een dergenen, die het meest hebben
bijgedragen tot de vorming der westerse cultuurgemeenschap.
De voornaamste reden, waarom de paus Bonifacius geen bepaald
missiegebied toewees, zal wel deze geweest zijn, dat de toestanden
in het Frankische rijk op dat moment nogal verward waren: de paus
wilde Bonifacius de medewerking verzekeren van de Frankische
heerser, maar wist niet, tot wie hij zich daartoe wenden moest. De
hofmeier Karel Martel, de zoon van Pepij n, had in de strijd om de
positie zijns vaders nog niet overwonnen. Eerst in het einde van het
jaar 719 versloeg hij het leger der Neustrische edelen, dat onder
hertog Odo tegen hem optrok eerst nadien kon men zeggen, dat
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hij in het rijk der Franken de macht in handen had. Bonifacius zal
zich van het begin af de bekering der Friezen en Saksen, de Nederduitse stammen, die met de Angelsaksen verwant waren, ten doel
hebben gesteld. Dit lag voor de hand, want hun taal kon hij spreken.
Maar de Saksen weerden de Christelijke predikers, die hun de godsdienst der gehate Franken wilden brengen, en een vruchtbare
werkzaamheid onder de Friezen was niet te verwachten, vóór de
verhouding tussen hen en de Franken weer gunstiger was. Daarom
gaf de paus Bonifacius slechts opdracht, mondeling, aan de zuidgrens
van het Saksische gebied, onder de Thüringers en Hessen, het Christendom zo te versterken, dat er geleidelijk van daar uit een brug naar de
Saksen geslagen kon worden; waaraan hij de raad zal hebben toegevoegd, zijn koers te wijzigen, indien elders betere kansen hem lokten.
Inderdaad bleef Bonifacius niet lang bij de Thüringers. Hij
kwam in conflict met de slechte priesters, die hij daar vond, maar
kon niet met voldoende kracht tegen hen optreden; immers, bisschoppelijke jurisdictie bezat hij niet. Toen hij dus hoorde, dat de Franken
in Friesland weer de overhand hadden gekregen, trok hij daarheen.
De Friese koning Radboud stierf in 719 en werd opgevolgd door
Aldgild de Jongere, die aan het Christendom, door Karel Martel
beschermd, geen tegenstand bood. Dus was in Friesland, scheen het,
de tijd voor een veilige oogst eindelijk aangebroken. Bonifacius stelde
zich ter beschikking van zijn landgenoot, aartsbisschop Willibrord,
en deed in een driejarige samenwerking met hem rijke ervaring op.
Toen echter de grijze Willibrord de wens te kennen gaf, dat Bonifacius
hem zou opvolgen, herinnerde deze zich zijn pauselijke opdracht, en
wees hij het aanbod van Willibrord af, om weer te kunnen gaan,
waar Rome hem heen zou zenden. In het Utrechtse diocees, door
Willibrord georganiseerd, vond nu het missiewerk een veilige weg.
Het zou echter ongetwijfeld meer met de bedoelingen des pausen
stroken, als hij zich daarheen begaf, waar de geloofsprediking het
meeste gevaar liep. Hij besloot dus, voorlopig terug te keren naar zijn
vroeger arbeidsveld, aan de zuidelijke rand van het gebied der Saksen.
Op zijn reis daarheen kwam hij in het nonnenklooster Pfalzel
aan de Moezel. De geestelijke lezing aan tafel werd opgedragen aan
de kleinzoon der abdis, die een dochter was van de Merovingische
koning Dagobert II. Die kleinzoon, Gregorius geheten, was een
veertienjarige knaap, die pas van het hof was gekomen en voor enigszins ontwikkeld werd aangezien. Toen de knaap de Latijnse lezing
volbracht had, vroeg Bonifacius hem, of hij het gelezene ook had
begrepen. Gregorius antwoordde bevestigend en begon de Latijnse
tekst te herhalen. Maar daarmee was Bonifacius niet tevreden. De
Frankische knaap moest in het Duits vertellen, wat hij gelezen had.
Dat kon Gregorius niet, en Bonifacius begon, tot vermaak van alle
disgenoten, de tekst in het Duits te verklaren. Hij won daardoor de
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genegenheid van de jonge Gregorius die trok met hem mee,
werd een zijner trouwste metgezellen en verrichtte later, aan het
hoofd der Utrechtse school, vruchtbare arbeid in de geest van zijn
leermeester. In dit verhaal, ons overgebracht door de H. Ludger,
de eerste bisschop van Munster in Westfalen, vinden wij het bewijs,
dat Bonifacius opkwam tegen het nazeggen van slecht begrepen
Latijnse teksten en prijs stelde op behoorlijke vertaling in de volkstaal.
Dit was voor het missiewerk, gelijk vroeger bij de Angelsaksen, van
groot belang. Doordat Bonifacius zijn metgezellen en leerlingen
daartoe aanspoorde, heeft hij tevens geprikkeld tot het neerschrijven
van de oudste kerkelijke literatuur in de Duitse taal.
In het jaar 722 kwam Bonifacius in het gebied der Hessen aan.
Dit maakte deel uit van het Frankische rijk, maar was nog grotendeels
heidens en had veel te lijden van de invallen der Saksen. Bonifacius
vond hier een veelbelovend arbeidsveld. Op de bazaltrotsen aan de
Ohm, Amöneburg, stichtte hij het eerste klooster. Toen hij de paus
hiervan bericht had gezonden, werd hij naar Rome ontboden voor
een bespreking. Na aankomst aldaar werd hij op St. Andreas 722 door
Gregorius II bisschop gewijd. Tevens legde Bonifacius de eed van
trouw af, waarmee de bisschoppen in de nabijheid van Rome zich aan
de paus plachten te verbinden. Hij beloofde daarin, oprecht gelovig
de katholieke leer te belijden, de eenheid der Kerk te handhaven,
steeds de paus te steunen en in 't bijzonder zich niet in te laten met
de bisschoppen, die van de oude instellingen der vaderen af wilden
wijken. Met dit laatste punt vertoont de eed, die Bonifacius aflegde,
een opmerkelijke afwijking van de oude formule : die bevatte er voor
in de plaats een verbintenis tot trouw tegenover de res publica, d.i.
het Romeinse rijk, en de „allervroomste vorst ", de Griekse keizer.
Daarvan kon bij Bonifacius geen sprake zijn. Reeds vroeger had men
de formule op dit punt veranderd voor de Longobardische bisschoppen; die behoefden slechts te beloven, er toe mede te werken, dat
de vrede tussen de res publica en het volk der Longobarden steeds
gehandhaafd bleef. Hieruit blijkt ons, hoe men er te Rome geleidelijk
van af moest zien, algemeen vast te houden aan het begrip Romeinse
rijk, aan de afhankelijkheid van de te Byzantium residerende keizer;
hoe men uitzonderingen, moest maken, die weldra de regel zouden
worden. De noordelijke landen waren een nieuwe eenheid, waarvan
Rome het kerkelijk middelpunt zou worden; en het steeds groeiend
aantal pelgrims uit die landen bewees met stelligheid, hoezeer men
daar een nauwe aansluiting bij Rome wenste. Als richtsnoer voor
zijn practische arbeid kreeg Bonifacius een afschrift mee van de
kerkelijke wetten, die toentertijd te Rome golden, waarschijnlijk de
verzameling van Dionysius Exiguus. Bovendien verstrekte Gregorius
hem een aanbevelend schrijven voor „hertog" Karel Martel. Bonifacius overhandigde die brief persoonlijk en ontving toen een
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aanbevelingsbrief in de gewone vorm, die hem de bescherming verzekerde van alle groten en ambtenaren des rijks.
Bonifacius keerde terug naar de Hessen. Als bisschop, door
de paus gewijd, en als beschermeling der Frankische regering kon
hij nu met groter gezag optreden. Uit zijn vaderland ontving hij
bewijzen van de grootste belangstelling en hulpvaardigheid : er
werden hem nieuwe hulpkrachten, geschenken vooral boeken en veel brieven gezonden. Bijzondere aandacht verdient een brief,
die hij ontving van zijn oude vriend bisschop Daniel van Winchester.
Daaruit blijkt, hoe men het vasteland deelachtig wilde maken aan
de geest, die zich in de Angelsaksische Benedictijnenkloosters had
gevormd, en die steunde op de ervaringen, bij de bekering van eigen
land opgedaan. Daniel zette in die brief uitvoerig uiteen, hoe hij in
gesprekken met de heidenen de grote vraag naar het begin der wereld
ter sprake moest brengen, hoe hij hen tegenover de onmacht hunner
goden moest wijzen op God de Schepper, de eeuwig Almachtige.
„Dit zult gij hun voorhouden, zonder hen te beschimpen of te
prikkelen, rustig en met grote gematigdheid. En tegelijk moet gij
onze Christelijke geloofswaarheden in het voorbijgaan aanroeren, om
ze te stellen tegenover hun bijgeloof; dan zullen de heidenen, meer
verward dan verbitterd, schaamte gaan voelen over hun dwaze
bijgelovigheden en tegelijk gewaarworden, dat wij hun schandelijke
gebruiken en sprookjes terdege kennen. Ook hierop moet nog
gewezen worden: als de goden almachtig, goed en rechtvaardig zijn,
belonen zij niet alleen, die hen vereren, maar straffen zij ook, die hen
verachten. Doen zij beide hier op aarde, waarom sparen zij dan de
Christenen, die bijna de hele aarde van hun verering afbrengen en
de afgodsbeelden vernielen? En waarom bezitten de Christenen
vruchtbare landen, rijk aan olie en wijn en vol andere schatten,
terwijl de heidenen slechts de streken zijn overgelaten, altijd verstijfd
door de kou, waarin zij de goden nog als valse heersers vereren, die
van de hele aarde zijn verdreven? Ook moeten zij vaak gewezen
worden op het aanzien der Christelijke wereld. Daarbij vergeleken
vormen zij, die nog volharden in de oude waan, nog slechts een gering
aantal. En opdat zij niet groot gaan op de van oudsher stammende,
schijnbaar wettige heerschappij der afgoden over hun volkeren,
moet hun onder 't oog worden gebracht, dat vroeger de hele wereld
valse goden vereerd heeft, tot zij door Christus' genade met de
kennis van de ware, almachtige Schepper en Bestuurder, de ene God,
verlicht en bezield en met God verzoend werd. Want als bij de Christenen dagelijks de zonen der gelovigen gedoopt worden, wat doet
men dan anders, dan hen één voor één reinigen van de smet en de
schuld des heidendoms, waarmee eens heel de wereld bedekt was?" 1
)

1)
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Het is de algemene superioriteit der Christelijke cultuur, die
hier door de Angelsaksische bisschop wordt uitgesproken. Verder
worden ongeveer dezelfde argumenten aangevoerd, die voorheen bij
de bekering der Angelsaksen werden gebruikt. Men begint met zich
tot het verstand te wenden. Vervolgens moet men tegenover die natuurmensen, voor wie uiterlijke kracht en macht zo veel, ja alles betekenen,
de onmacht bewijzen van hun afgoden en de macht van de God der
Christenen. Op zulke bewijzen beriepen vooral de pasbekeerden zich
gaarne, als zij hun aarzelende landgenoten voor de nieuwe leer
wilden winnen. Zij wensten, dat men de machteloosheid der heidense
goden afdoend aantoonde door een negatief godsoordeel door een
handeling te volbrengen, waarop de goden, naar heidense opvatting,
wrekend moesten antwoorden; bleef dat antwoord achterwege, dan
wankelden de heidenen in hun geloof. Zo had reeds Coïfi, de opperpriester van Edwin in Northumbrië, de onmacht van zijn oude goden
bewezen door de vernieling van de heidense tempel.
Iets dergelijks geschiedde nu in Hessen. Toen de resultaten van
het missiewerk groeiden, ontstonden er onder het Hessische volk
twee partijen, een Christelijke en een heidense. De laatste liet zich
maar niet afbrengen van de heidense offers, die heimelijk of in het
openbaar gebracht werden op de van oudsher heilige plaatsen, bij
bomen en bronnen; zij hield koppig vast aan het geloof in het effect
dier offers en aan de hoop en de vrees, die zij putte uit voorzegging,
bezwering of betovering. Om dat geloof te schokken gaven de
Christenen de bisschop de raad, een doorslaand bewijs te leveren
door de grote, hoog vereerde afgodsboom te Geismar bij Fritzlar
aan te tasten. Het volk stroomde samen, alsof het een godsoordeel
gold. Aan de ene kant stond de bisschop met zijn priesters en de
Christenen, aan de andere kant stonden tal van heidenen. Persoonlijk
begon Bonifacius de boom met een bijl te vellen. Toen de ontzaglijke
stam krakend neerstortte, was het volk, dat de apostel voordien had
gehaat en verwenst, overtuigd. Bonifacius gebruikte het hout, om
te Fritzlar een bedehuis te bouwen, dat hij, wederom aan Rome
denkend, Sint Petrus wijdde. Het lijkt ons onjuist, die daad van
Bonifacius te beschouwen als een uiting van toorn. Veeleer moeten
wij er een blijk in zien van de moed zijner overtuiging, een bewijsmiddel, dat door zijn volgelingen werd gevraagd en door zijn tegenstanders niet werd afgewezen, en dat hij dorst aan te grijpen, wijl het
in die tijd niet op zichzelf stond en wijl het principieel niet in strijd
kwam met de raad van bisschop Daniel. Want als iemand het eens
was met Daniel's aansporing, rustig en gematigd te onderwijzen en
in te lichten, en niet te schimpen of te prikkelen, dan was 'het Bonifacius. Dat strookte evenzeer met de regel van zijn orde, die hij zich
diep in de geest had geprent, als met zijn persoonlijk karakter. Hij
was zelfs in zo hoge mate een verstandsmens, onverstoorbaar van
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innerlijke evenwichtigheid, dat men bijna zou gaan zoeken naar
momenten, waarin die bijna eentonige zelfbeheersing bezweek.
Maar wie meent, dat het hem aan gevoel ontbrak, vergist zich.
Het tegendeel wordt bewezen door zijn correspondentie met zijn
vaderland, al is het slechts indirect, want wij bezitten alleen de
brieven, die hem geschreven werden. Uit die brieven van Engelse
kloosterzusters, die hem haar grote en kleine zorgen openbaarden,
blijkt duidelijk, dat er onder zijn ordeskleed een gevoelig hart klopte;
het mocht zich dan verborgen houden voor vreemden, het was
volstrekt niet ongevoelig voor de zorgen van de arbeid, en het droeg
de scheiding van het vaderland als een voortdurend gevoelde
opoffering aan de Heer op. Hij beheerste echter zijn neigingen en
gevoelens met al de kracht van een lang geschoolde wil. Overigens
blijkt ook uit het succes, dat hij met het vellen van de eik behaalde,
dat de heidenen daarin geen daad van overmacht zagen, die ten doel
had, hen te krenken. Wij vinden nergens enige aanwijzing, dat de
heidense Germanen tegen Bonifacius enig persoonlijk bezwaar
hadden. Integendeel uit alles blijkt, dat zij nog maar het liefst
met Bonifacius in aanraking kwamen, als zij de Christelijke leer
wilden vernemen en er met een Christelijke geloofsverkondiger over
wilden spreken. En dat niet alleen, wijl zij hem, de Angelsaks, niet
konden verdenken van enig streven naar politieke macht, maar
vooral, wijl zij sympathie voelden voor zijn kalm en verstandig
optreden, samengaand met een diep, maar ingehouden gevoelsleven, dat
buiten zijn naaste omgeving alleen de armen en noodlijdenden kenden.
Toch had Bonifacius ook persoonlijke vijanden, bittere vijanden
zelfs. Maar die leefden in de kringen, waar men ze wel het allerlaatst
zou zoeken: onder de Frankische clerus bij dat gedeelte namelijk,
dat de kerkelijke waardigheden placht te beschouwen als bronnen
van macht en inkomsten, en aan nauwgezette vervulling van zijn
plichten niet dacht. Zij haakten naar het gewin, dat hun ten deel zou
kunnen vallen door Bonifacius' onzelfzuchtige arbeid, en trachtten
daarom, de vreemde missiebisschop te verdringen. Een zachtzinnig
oordeel tegenover zulke tegenstanders kan men van Bonifacius
moeilijk verwachten; immers, hij moest hen ook bestrijden als de
vijanden van een dieper godsdienstig leven, als degenen, die schuld
hadden aan het taaie leven van het heidendom in Duitsland. Tegen
hen heeft hij dan ook zijn leven lang gestreden. In zijn nauwgezetheid
dacht hij daarbij ook aan de eed, die hij als bisschop de paus had
gezworen en waarmee hij zich had verplicht, te breken met de
bisschoppen, wier gedrag niet beantwoordde aan de kerkelijke
tradities. Vooral in Thuringen, waarheen hij zich uit Hessen begeven
had, deed het hem pijnlijk aan, zulke slechte dienaren der Kerk te
ontmoeten. Aangezien hij, evenals vroeger Augustinus van Canterbury, gewend was, in iedere grote en kleine twijfel de raad des pausen
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in te winnen, vroeg hij nu, hoe hij zich gedragen moest tegenover de
priesters en bisschoppen, die door hun vele ondeugden en hun
levenswijze de priesterlijke staat te schande maakten; of hij met hen
mocht spreken en aan tafel zitten, als het geen ketters waren. Gregorius II antwoordde, gelijk eens Gregorius I, met zachtmoedigheid
en wijsheid: „Krachtens apostolisch gezag moogt gij hen terechtwijzen, vermanen en terugleiden tot de zuiverheid van de kerkelijke
tucht. Gehoorzamen zij, dan redt gij hun zielen en hebt gij uzelf
daarvoor loon verworven. Weiger echter niet, met hen te spreken
en met hen aan te zitten aan tafel. Worden zij gestraft, dan aarzelen
velen, zich te houden aan het richtsnoer der waarheid; maar door de
onvermoeide zachtmoedige vermaning hunner vrienden worden zij
meestal op de goede weg geleid." 1 ) Bonifacius heeft het niet hoeven
betreuren, dat hij naar deze woorden luisterde.
Slechts zelden nam de paus in zijn antwoorden een strenger
standpunt in dan de vrager. Dit schijnt wel het geval te zijn geweest,
toen het ging over het genot van paardenvlees. Gregorius III schrok,
toen hij daarvan hoorde. „Wij verzoeken u dringend, zeer vrome
broeder," schreef hij, „zulks voortaan in geen geval toe te laten;
onderdruk het met alle middelen, die u met Christus' hulp ten
dienste staan, en leg hun een evenredige boete op. Want het is onrein
en afschuwelijk." 2)
Bonifacius vond geen noemenswaardige steun bij de geestelijken,
die in de streken rechts van de Rijn verspreid leefden en door het
samenwonen met de heidenen tot onwaardige toegefelijkheid tegenover het heidendom waren geraakt. Met des te groter vreugde zal hij
de vele Angelsaksische medewerkers hebben begroet, die in de eerste
jaren na 730 tot hem kwamen. Toen hij hulp vroeg, werd aan zijn
roepstem gehoor gegeven door priesters en monniken en nonnen, die
allen uitmuntten door de grote ontwikkeling, reinheid van zeden en
verheven ijver der Angelsaksische kloosters. Onder de kloosterzusters
boeit vooral de lieftallige verschijning van Leobgytha of Lioba, die
hem eens, als bloedverwante, in een hartelijk schrijven naar de trant
van die tijd verzocht had, haar geestelijke broeder te worden. Zij
had in het klooster de dichtkunst geleerd en Bonifacius daarvan een
proefje toegezonden. De strenge en wijze abdis van het dubbelklooster
van Wimborne, Tetta, had haar een goede opvoeding en een uitstekende ontwikkeling geschonken, zonder schade toe te brengen aan
haar innemend karakter, waardoor zij bij allen geliefd werd. Bonifacius waardeerde haar des te meer, wijl zij ook in hoge mate de
talenten ener lerares en overste bezat. Zij bezat van nature die
innerlijke evenwichtigheid en die wijze gematigdheid, waartoe
Benedictus met zoveel klem aanspoorde.
-

1)

Epp. ed. Tangl p. 47.

2)

Ibid. p. 50.
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Voor Lioba en de andere kloosterzusters stichtte Bonifacius
enige kloosters op veiliger plaatsen, verder - verwijderd van de grens
van het Saksische gebied, in de Frankische Mainstreek. Hij plaatste
Lioba aan het hoofd van het klooster Bischofsheim aan de Tauber.
Een staaltje van het beleid, waarmee Lioba in het bestuur van haar
klooster maat wist te houden, vinden wij in een maatregel, die aan
een vingerwijzing van Benedictus gevolg gaf. Wijl zij begreep, dat
voor het gebed en de intellectuele arbeid, waarop zij vooral aandrong,
frisheid van geest nodig was, wilde zij niet, dat haar zusters slaap te
kort kwamen. Daarom moesten zij zich des zomers allen een korte
middagrust gunnen. Want, zei ze, wordt op de slaap beknibbeld,
dan lijdt ook het begrip schade, vooral bij het lezen. Zelf echter liet
zij zich gewoonlijk voorlezen, als zij rustte. Aan een bloedverwante
van Lioba, Thecla geheten, werd de leiding van de kloosters Kitzingen
en Ochsenfurt toevertrouwd. Naar die kloosters kwamen weldra van
heinde en verre leerlingen, die de ontwikkeling, haar door haar
leraressen meegedeeld, weer verder konden verspreiden. De aan
vertrouwden gaarne de opvoeding harer dochters-zienljkfams
aan die uitstekende kloosterlingen toe, en ook weduwen trokken zich
in die kloosters terug. Hoeveel verdiensten die Engelse nonnen, met
haar voortreffelijke ontwikkeling naar hart en geest, zich voor
Duitsland verworven hebben, valt reeds hieruit op te maken, dat wij
in haar de eerste ontwikkelde vrouwen in Duitsland vinden.
Inmiddels had Rome Bonifacius' taak uitgebreid. Gregorius III,
die in 731 de pauselijke zetel beklom, benoemde hem tot aartsbisschop
en gaf hem opdracht, bisschoppen aan te stellen en in grote trekken
diocesen af te tekenen in het Frankische gebied rechts van de Rijn.
Bonifacius draalde. De tijd leek hem nog niet geheel rijp, en bovendien zou de Frankische heerser zich in dergelijke zaken niet gaarne
gepasseerd zien. De uitbreiding van zijn eigen macht kon hem weinig
behagen het was namelijk steeds zijn wens, terug te keren naar zijn
naaste stamverwanten, de Saksen en Friezen. Gregorius III ontbood
hem dus naar Rome, om de zaak te bespreken hij maakte de reis
daarheen nu voor de derde maal. Hij bleef er een jaar (737-738) en
vond er enige nieuwe, uitstekende medewerkers.
Sinds koning Ine van Wessex als pelgrim te Rome zijn leven
geëindigd had, was het aantal vrome Angelsaksen, die een kortere
of langere tijd te Rome doorbrachten, gestadig gegroeid. Zij betoonden hun landgenoot, de geloofsprediker, die met de aartsbisschoppelijke waardigheid bekleed was, hoge verering. Steeds verheugden
zij zich, als hij in hun midden verscheen en met hen sprak. Waar schijnlijk is het aan zijn organisatorisch talent te danken, dat de
Angelsaksische pelgrims zich aaneensloten en als „Schola Saxonum"
in houten huisjes in de nabijheid van de St. Pieter gingen wonen.
Wij kennen echter eerst van 799 af de „Schola Saxonum ", met die
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naam of als „Burgus" aangeduid. In dat jaar kreeg zij een eigen kerk. 1
Er waren in die tijd ook Beieren in Rome, die het voorbeeld
van hertog Theodo volgden, en Franken, die in steeds groteren
getale op bedevaart naar Rome gingen, toen zij de Engelse pelgrims
door hun land zagen reizen. Ook zij vereerden de aartsbisschop als
een der hunnen. Om Bonifacius schikten zich allen, die uit het
noorden naar Rome streefden. Zij voelden, dat hij de heraut was van
een nieuwe tijd, die de leuze zou voeren: aansluiting bij de pauselijke
Stoel.
Onder die omstandigheden viel het Bonifacius niet moeilijk,
jonge mannen te vinden, die hem met geestdrift kwamen helpen
bij zijn apostolische arbeid, nieuwe krachten, die hij nodig had, nu
zijn taak door de paus zozeer was uitgebreid. In die tijd zal de man
zich bij hem aangesloten hebben, die later de leider zou worden van
zijn leerlingen en zijn herinnering aan latere geslachten zou mededelen: Lullus. Aan hem danken we die kostbare verzameling brieven,
welke de brieven van Bonifacius zelf omvat, die van zijn vrienden
en de belangrijke epistels, die de pausen tot hem richtten; te zamen
met bisschop Megingoz van Würzburg heeft hij de Mainzer priester
Willibald aangespoord, de eerste biografie van de heilige te schrijven.
Lullus was in engere zin een landgenoot van Bonifacius: ook hij was
uit West- Saksen afkomstig, en al was hij dertig jaar jonger dan
)

Bonifacius, hij had in dezelfde kringen zijn opleiding genoten als deze.
In die kringen heerste nog de geest van Aldhelm. Die had op Lullus
nog directer invloed gehad dan op Winfried, want Lullus was
opgevoed in het klooster Malmesbury, dat Aldhelm voorheen had
bestuurd. Ook Burchard, de latere bisschop van Würzburg, sloot
zich in die tijd bij Bonifacius aan, evenals Bonifacius' bloedverwant
Wynnebald. Deze werd tien jaar later, op pauselijk bevel, gevolgd
door zijn jongere broeder, de reislustige Willibald, die na een bede
naar Jeruzalem in Monte Cassino zijn intrede had gedaan als-vart
monnik. Ook hun beider zuster, Walburga, begaf zich naar Duitsland;
zij werkte er aanvankelijk in het klooster van Lioba.
Paus Gregorius III wenste, dat Bonifacius zich niet uitsluitend
bezighield met de missie onder de heidenen aan de Saksische grenzen.
Hij wilde, dat de aartsbisschop, in opdracht des pausen, de kerkelijke
organisatie op zich nam van alle Duitse streken rechts van de Rijn,
die aan de Franken onderworpen waren. In een afzonderlijk schrijven
stelde hij hem aan tot zijn vertegenwoordiger voor Beieren en
Alemannië, schonk hij hem dus een positie, zoals in Engeland aan
de aartsbisschop van Canterbury was verleend. Ingevolge deze
opdracht ging Bonifacius, door hertog Odilo bijgestaan, er toe over,
1 ) Zie de dissertatie van Wilfrid M o o r e, The Saxon Pilgrims to Rome and the
,,Schola Saxonum". Freiburg i. Schw. 1937.

Bonifacius en het Pausdom315
de Beierse kerk te organiseren, door de diocesen Passau, Salzburg,
Freising en Regensburg af te bakenen. Ook beschreef hij in die tijd
de eerste Beierse synode. Naar Alemannië is Bonifacius echter niet
gekomen. Daartegen verzette zich, naar het schijnt, het hof van
Karel Martel, die toentertijd Alemannië rechtstreeks onder zijn
bewind had. Bovendien werkten er in Alemannië zelfstandige
kerkelijke persoonlijkheden, die bemoeienis van Bonifacius' zijde
wellicht kwalijk genomen zouden hebben.
Sedert jaren werkte namelijk in dit gebied, onder bescherming
van Karel Martel, Pirminius, die uit het rijk der Westgoten gevlucht
was, en op wie nog Iro- Frankische invloeden gewerkt schijnen te
hebben. Hij stichtte het Benedictijnenklooster Reichenau aan het
Bodenmeer. Door hertog Theudbald verdreven was hij naar de Elzas
gegaan en had daar Murbach en verscheidene andere kloosters
gesticht. Zijn laatste stichting was Hornbach in de Palts, waar hij in
753 stierf. Wij bezitten van zijn hand een volksonderrichting, die
gebaseerd is op de preken van aartsbisschop Caesarius van Arles en
de boerenpreek van Martinus van Braga: Dicta Pirminii.
Bonifacius ging dus niet naar Alemannië (waar overigens reeds
de bisdommen Straatsburg, Bazel en Constanz bestonden) maar naar
Thüringen, waar hij drie nieuwe bisdommen oprichtte: te Würzburg,
de oude hertogelijke residentie, te Buraburg bij Fritzlar en te Erfurt.
De laatste twee bisschopszetels konden echter niet staande worden
gehouden. Daarentegen bloeide het bisdom Eichstätt, in diezelfde
tijd gesticht in de noordelijke Beierse gouw, die de Beierse hertog
aan de Franken had moeten afstaan. In Thüringen zelf had de missie,
daar alleen door Angelsaksen uitgeoefend, nog geen vaste voet kunnen
krijgen. Het haperde aan twee dingen: aan solied verband met de
Frankische kerk en aan belangstelling bij de Frankische clerus, al
mocht die eigenlijk niet achterstaan bij die der Angelsaksen. Zover
kon het eerst komen, toen Bonifacius de gelegenheid vond, zijn geest
aan de Frankische kerken aan de Rijn en links van de Rijn mede te
delen. De tijd daartoe brak aan met de dood van Karel Martel in 741.
Karel Martel had Bonifacius wel zijn bescherming verleend,
maar diepere belangstelling voor het werk der Angelsaksen bezat hij
niet. Het was al veel, dat hij niet week voor de verwereldlijkte bisschoppen in zijn omgeving, die weinig voelden voor de vreemdelingen
en tot hun welslagen in geen geval wilden medewerken, wijl zij er
slechts hinderlijke zedenprekers in zagen. Eerst nadat die tegenstand
overwonnen zou zijn, kwam de weg vrij voor de vorderingen der
Christelijke beschaving in Duitsland en in heel het Frankische rijk.
Dan eerst kon het zaad der cultuur, door de Angelsaksen gebracht,
tot volle ontwikkeling komen. Gelukkig zagen de zoons van Karel
Martel dit in. Onder hen beiden, Karloman en Pepijn, had Karel
Martel zijn rijk verdeeld Karloman kreeg de oostelijke landen:
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Austrasië, Zwaben en Thuringen, Pepijn de westelijke: Neustrië,
Bourgondië en de Provence. Het was dus vooral het gezag van
Karloman, waarop Bonifacius was aangewezen. Deze beide Karolingische vorsten hadden in het klooster St. Denis een opvoeding
genoten, die hun ook voor kerkelijke zaken een grote belangstelling
had ingeboezemd. Karloman, de oudste, ging na een regering van
zes jaren naar Rome, om zich door de paus in de geestelijke stand te
laten opnemen en vervolgens in kloosterlijke stilte boete te doen voor
zijn vergrijpen. De jongste, Pepijn, heeft later, als eerste Karolingische koning, door zijn vriendschap met paus Stephanus II de band
gelegd, die het model werd voor de vriendschappelijke verhouding
tussen keizerschap en pausdom in de Middeleeuwen. Hiermee valt
wel voldoende licht op de gevoelens der beide broeders tegenover de
Kerk, waarvan zij tegenover Bonifacius reeds vroeger blijk gaven.
Kort nadat Karloman de regering aanvaard had, liet hij de
aartsbisschop bij zich komen en gaf hij het plan te kennen, de erbarmelij ke toestanden in de kerk, voor zover het zijn gedeelte van het
rijk betrof, door een concilie te verbeteren. Bonifacius moest dat
concilie bijeenroepen. Wijl dat plan alleen van de wereldlijke heerser
uitging buiten wiens medewerking overigens niets te beginnen
was wilde Bonifacius, zijn gewoonte getrouw, zich vergewissen van
de instemming des pausen. Hij schreef dus aan de nieuwe paus
Zacharias: „Moet ik, krachtens uw woord, deze zaak ter hand nemen,
op verzoek van de vorst, dan wens ik het voorschrift en het oordeel
van de apostolische Stoel benevens de kerkelijke canons voor mij te
hebben." 1 ) Hij toonde vervolgens aan, hoe noodzakelijk de voorgenomen hervorming was, door een zeer somber, maar getrouw beeld
van de toestand der Frankische kerk af te schilderen. De Franken
hadden al in ruim tachtig jaar geen synode meer gehad, zij bezaten
geen aartsbisschop, en de canonieke regels werden nergens in acht
genomen. De bisschoppelijke zetels waren voor het grootste gedeelte
bezet door leken, die er slechts een rechtsgrond tot werelds bezit in
zagen; de geestelijken echter, die aan het hoofd van een diocees
waren gekomen, muntten allesbehalve uit door reinheid van zeden en
maakten van hun inkomsten een werelds gebruik. Velen hadden een
ontuchtig leven geleid, toen zij zich op de priesterwijding voorbereidden, en waren daarin blijven volharden, hetgeen hun niet had
belet, nog hoger op te klimmen. Andere bisschoppen, wie men geen
ontucht verwijten kon, gaven zich over aan dronkenschap of verwaarloosden hun geestelijk ambt totaal; zij gingen op jacht of trokken
gewapend het veld in en ontzagen zich zelfs niet, met eigen hand
mensen te doden, zowel heidenen als Christenen.
Zacharias' antwoord liet zich lang wachten. De politiek van die
1)

Epp. ed. Tangl blz. 82.
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paus een Griek uit Beneden-Italië was heel anders gericht dan
die van zijn voorganger Gregorius III, die de hulp van Karel Martel
had ingeroepen tegen de Longobarden. Zacharias sloeg andere wegen
in: met de Longobarden had hij een overeenkomst getroffen en de
Beierse hertog Odilo, die in opstand was gekomen tegen de Frankische
vorst, had hij morele steun geschonken door een legaat te zenden.
Waarschijnlijk wilde hij, de laatste Griek op de pauselijke troon, niets
weten van de plannen, waaraan Gregorius II en Gregorius III hadden
gewerkt, en die aanstuurden op een afscheiding van het oosten. Maar
al bemoeilijkte dit tijdelijk de samenwerking met Bonifacius op
kerkelijk terrein, een onoverkomelijk bezwaar leverde het niet op,
want Bonifacius hield zich 'altijd geheel buiten de politiek; hij was wel
de laatste, die er over denken zou, godsdienstige beginselen prijs te
geven met het oog op politieke doeleinden. Achteraf zal Zacharias
dan ook wel goedgekeurd hebben, dat Bonifacius de hervorming der
Frankische kerk ter hand had genomen.
Er waren inmiddels reeds twee concilies gehouden. Het eerste
tevens de eerste synode van Duitse bisschoppen was door
Karloman bijeengeroepen en de 21e April 742 gehouden, wij weten
niet waar. Karloman kondigde de besluiten aanstonds af als verordeningen, die hij getroffen had op raad der geestelijke en wereldlijke
waardigheidsbekleders; want ook de laatsten waren op het concilie
verschenen. Evenals in de Angelsaksische rijken sloten kerk en staat
hier een nauw verbond. Het protocol begint met de mededeling, dat
voor de grootste steden bisschoppen waren benoemd, met aartsbisschop Bonifacius, als afgezant van de H. Petrus, aan het hoofd.
Door de benoeming der bisschoppen werden de Hessisch-Thüringse
bisschoppen, die Bonifacius kort te voren had aangesteld, erkend en
daarnaast werd een aantal vacante zetels bezet. Toen of kort daarna
werden weer bisschoppen van Metz, Verdun, Spiers en Luik benoemd.
Van groter belang nog was de instelling van een metropolitaanse
hiërarchie voor de kerk in Karloman's rijk, waarbij de positie van
metropoliet aan Bonifacius werd toegewezen. Tot dan toe hadden
noch de bisschoppen, noch het staatsgezag hem als zodanig erkend.
Zo verzekerde Karloman hem de positie, die de paus hem gedeeltelijk
al toegekend had en verder toekennen wilde, en stelde hij hem in
staat, de broodnodige hervorming der kerk in zijn rijk te volbrengen.
De andere besluiten betroffen alle de punten, die Bonifacius in zijn
klacht tegenover de paus • had genoemd, ofwel zij waren uitvloeisels
van het program, dat Bonifacius door Rome was voorgeschreven.
Er zou voortaan ieder jaar een synode worden gehouden. De bedrieglijke en ontuchtige priesters zouden vervallen worden verklaard van
hun inkomsten en hun ambt en tot kerkelijke boete worden gedwongen. Het werd de dienaren Gods verboden, mede ten oorlog te
trekken, te vechten, wapens te dragen en te jagen. Slechts aan één
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of twee bisschoppen werd toegestaan, met de vorst mee te velde te
trekken, doch alleen om de zielzorg in het leger uit te oefenen; een
veldheer mocht slechts door één priester worden vergezeld. De
priesters moesten volgens de canonieke voorschriften onderworpen
zijn en rekenschap geven aan de bisschop van hun diocees. Onbekende bisschoppen en priesters mochten alleen dan tot een kerkelijk
ambt worden toegelaten, als hun wijding door een synode getoetst en
erkend was. De bisschop moest, in samenwerking met de graaf, ,,wijl
deze de verdediger der Kerk is", 1 ) alle heidense en bijgelovige
gewoonten onderdrukken, waartoe de staat al zijn macht ter beschikking der Kerk zou stellen. Ontucht, door clerici, monniken, priesters
en nonnen bedreven, zou gestraft worden met lichamelijke kastijding
en hechtenis op water en brood, voor korter of langer tijd. Geen
priester of diaken mocht in zijn woning een vrouw dulden, zij
moesten een geestelijk gewaad dragen, monniken en nonnen moesten
volgens de Benedictijnse regel leven. Ook de moeilijke kwestie der
teruggave van het geseculariseerde kerkelijke bezit werd geheel
volgens Bonifacius' wensen opgelost. „De geroofde kerkelijke inkomsten hebben wij de kerken teruggegeven," verklaarde Karloman. 2)
Hij nam hiermee echter slechts een theoretische beslissing, die niet
zo radicaal doorgevoerd kon worden, als verondersteld werd.
Reeds bij de gewone voorjaarsbijeenkomst der rijksgroten, de
le Maart 743, vergaderde er een tweede synode, welker besluiten
wederom door de bisschoppen én de edelen goedgekeurd en door
Karloman afgekondigd werden. Deze synode werd gehouden op
Estinnes, een koninklijk landgoed in Henegouwen. De besluiten der
eerste synode werden bekrachtigd. Bovendien werd overeengekomen,
op te treden tegen de verboden huwelijken, al naar het oordeel der
bisschoppen, en werd het verboden, Christenslaven aan de heidenen
te verkopen. Het besluit over de restitutie van kerkelijk goed werd
gewijzigd op grond van argumenten, waarvoor iets te zeggen viel.
Karloman moest strijd voeren tegen de Alemannen en Beieren, en
weldra bleek ook een veldtocht tegen de Saksen noodzakelijk. Hij
moest dus kunnen rekenen op de goede wil zijner krijgsvazallen, en
kon hun derhalve niet maar voetstoots de kerkelijke goederen ontnemen, die Karel Martel hun vroeger had toegewezen. Er werd dus
een schikking getroffen, waarbij althans het rechtsprinciep erkend
bleef. Het eigendomsrecht der kerk op de vervreemde goederen zou
niet ontkend worden, maar de huidige bezitters zouden die goederen
tot hun dood in leen houden. Dezen moesten daarvoor aan de kerk of
het klooster, waarbij het eigendomsrecht berustte, een solidus per
huishouding betalen. Vond de vorst het echter nodig, dan kon het
goed ook na de dood van de bezitter weer in leen worden gegeven.
1)

Epp. ed. Tang! p. 100.

2)

Ibid. p. 99.
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Maar in ieder geval moesten de kerken zoveel houden, dat zij niet te
kort kwamen, en waren zij te arm, dan moest haar al het vervreemde
goed worden teruggegeven. Had men geëist, dat het vroegere besluit
strikt werd uitgevoerd, dan was waarschijnlijk het hele hervormingswerk mislukt. Dan waren de rijksgroten, die waarschijnlijk allen,
sinds de tijd van Karel Martel, kerkelijk goed in handen hadden, in
verzet gekomen tegen de uitvoering van het besluit, en om die
uitvoering te verhinderen gaan heulen met de velen in de kerk, die
nog vijandig stonden tegenover de hervorming en tegenover Bonifacius. Tegen zulk een verbond had Karloman geen stand kunnen
houden: hij had toe moeten geven, of zijn macht was gebroken. In
geen geval was er sprake geweest van voortgang op de ingeslagen weg
der kerkelijke hervorming, die tevens de weg was van de vooruitgang
der beschaving.
Na dit tweede concilie was het antwoord van paus Zacharias
binnengekomen: hij keurde goed, dat er concilies werden gehouden;
bovendien had Zacharias een afzonderlijk schrijven aan Karloman
gericht, waarin hij de vorst aanspoorde tot samenwerking met
Bonifacius. De grijze Bonifacius ontplooide daarop een verbazing wekkende ijver, om de begonnen hervorming der Frankische kerk te
sterken, en de bloei van het kerkelijk leven in zijn vaderland op dit
terrein over te brengen. Hij hield er de hand aan, dat er in overeen
kerkelijke voorschriften trouwens voortaan ieder-stemingd
jaar een concilie zou worden gehouden, en nu schaarden de bisschop
Frankische rijk zich in steeds groteren getale om hem heen.-peniht
Ook de hulp der vorsten bleef hem verzekerd. Voorjaar 744 kwam er
in het Austrasische rijk van Karloman wederom een synode bijeen,

maar wij zijn daaromtrent slechts ingelicht door enige zinsneden in
brieven des pausen. Van groter belang was een synode, tezelfder tijd
in het westen, in het rijk van Pepijn gehouden; immers, zij begon
ook voor Neustrië het hervormingswerk. Zij kwam bijeen de 2e Maart
744 te Soissons. Weliswaar vinden wij Bonifacius niet als voorzitter
genoemd, maar hij schijnt de synode toch wel geleid te hebben, want
zij beantwoordde geheel aan zijn bedoelingen. Met 23 Neustrische
bisschoppen waren ook hier rijksgroten vergaderd. Pepijn had, naar
het voorbeeld van zijn broer, de synode bijeengeroepen en kondigde
haar besluiten af, die grotendeels een herhaling inhielden van de
besluiten der beide Austrasische synoden. Zij behelsden ook maatregelen tot herstel der metropolitaanse organisatie in het Neustrische
rijk. Bonifacius diende de bisschopswijding toe aan de nieuwe
Neustrische metropolieten van Rheims, Rouaan en Sens.
Een volgende stap was een algemene synode der bisschoppen
in het Frankische rijk; die werd, na daartoe strekkend overleg tussen
de paus en de beide Frankische vorsten, onder voorzitterschap van
Bonifacius in het voorjaar van 745 gehouden, op een ons onbekende
22. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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plaats. Zij had ten doel, de hervorming in practijk te brengen tegenover enige personen, die de meeste aanstoot hadden gegeven. Een
hunner was een dweper, Aldebert geheten, die uit geringe stand in
Neustrië afkomstig was en onder het volk een grote aanhang had
gevonden. Hij beweerde, een speciale opdracht van de hemel ontvangen te hebben: een engel had hem van het uiterste einde der aarde
reliquieën gebracht van een wonderbare kracht, waarmee hij alles kon
uitwerken, wat hij van God vroeg. Hij vond niet alleen geloof bij de
landelijke bevolking, maar wist ook onontwikkelde bisschoppen voor
zich te winnen, en ontving van hen de bisschopswijding. Nu beschouwde hij zichzelf als een apostel. Hij weigerde kerken te wijden
ter ere van apostelen of martelaren, en ook bedevaarten naar de
graven der apostelen achtte hij overbodig. Wel wijdde hij bedehuizen
op zijn eigen naam. Hij plaatste kruisjes en kapelletjes op het veld,
bij bronnen, overal waar het hem behaagde, en hield daar openbare
godsdienstoefeningen, die het volk zo aantrokken, dat het uit de
oude kerken wegbleef. Hij knipte zijn haren en nagels af en deelde
die uit als reliquieën. Kwamen er mensen, die hem hun zonden wilden
belijden, dan legde hij hun het zwijgen op: hij kende hun zonden al,
zei hij, en hij vergaf ze zonder biecht. Bovendien vertoonde hij een
dier bijgelovige hemelbrieven, die het eerst in het oosten waren
opgedaagd, en van de eerste eeuwen af tot in onze tijd op de onnozelen
indruk hebben gemaakt. Nog een zonderling geschrift, dat hij vertoonde, had hij zelf gemaakt. Het was een gebed tot de vader der
heilige engelen, waarin namen van engelen werden genoemd, die
niemand ooit had gehoord.
Een heel andere persoonlijkheid was de Ier Clemens, een schrandere ketter, die een eigen godsdienstig stelsel ineen had gezet. Hij
verwierp de kerkelijke wetten en wilde ook een gedeelte van de
geschriften der kerkvaders niet erkennen. Hoewel hij zich voor
bisschop uitgaf, wilde hij zich niet houden aan het coelibaat. Een
huwelijk met de weduwe van een overleden broer verklaarde hij voor
geoorloofd. Hij had een eigen theorie over de nederdaling van Christus
in het voorgeborchte: de Verlosser had toen allen, die Hij in de hel
aantrof, verlost. Ook onderwees hij de voorbeschikking.
Reeds was over hen beiden kloosterhechtenis uitgesproken, maar
het was hun gelukt te vluchten. Waarschijnlijk hadden zij machtige
beschermers. Het volk in Neustrië wilde niet met Aldebert breken,
hoewel Pepijn bevolen had, de veldkruisen, die hij had opgericht, te
verbranden. Nu veroordeelde het concilie hen beiden, maar aanvankelijk eveneens zonder gevolg. Kort daarna traden zij opnieuw
in het openbaar op. Eerst toen een Romeinse synode hen veroordeeld
had, werd alle priesterlijke waardigheid hun ontnomen; Aldebert
werd tot kloosterhechtenis veroordeeld, Clemens uit de kerkelijke
gemeenschap gestoten.
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De derde persoon, tegen wie de algemene Frankische synode
van 745 optrad, was de belichaming van het verzet tegen de hervorming, en tevens vanouds een persoonlijke tegenstander van Bonifacius : bisschop Gewiliob van Mainz. Hij en zijn vader Gerold, die
voor hem het bisdom Mainz had bezeten, behoorden tot dat aantal
bisschoppen, over wier onzedelijke en onkerkelijke levenswandel
geklaagd werd. De besluiten, die de bisschoppen het jagen, het dragen
van wapens en het vechten verboden, waren vooral tegen hen gericht.
Zij hadden echter een ruggesteun aan Karel Martel, bij wie zij in
hoge gunst stonden. Gerold moet bij een veldtocht van Karel Martel
tegen de Saksen aan het hoofd van zijn troep op het slagveld gesneuveld zijn. Gewiliob echter zou, bij een volgende veldtocht, de Saks,
die zijn vader had gedood, listiglijk tot een onderhoud hebben
uitgenodigd en hem toen om 't leven hebben gebracht. Waarschijnlijkk
is dit de aanleiding geweest, dat nu tegen hem werd opgetreden
Bonifacius betitelde hem ten minste als moordenaar. Hij werd door
de synode uit zijn ambt ontzet.
Het hoogtepunt van het hervormingswerk werd gevormd door
een synode, die Bonifacius voorjaar 747 bijeenriep. Zij formuleerde
het ideaal, dat Bonifacius in het Frankische rijk wilde verwezenlijken.
Het eerste der besluiten, die door de paus met grote vreugde werden
begroet, was een belijdenis van het katholieke geloof. Daarmee ging
samen een verklaring, door de vergaderde bisschoppen ondertekend,
waarin dezen trouwe onderwerping beloofden aan de opvolger van de
H. Petrus en gehoorzaamheid aan al zijn voorschriften. De metropolieten moesten bij de Romeinse Stoel het pallium, het uiterlijk
teken van hun rechten en plichten als hoogste leiders, gaan aanvragen.
Op de jaarlijkse synoden moesten de voorschriften van het kerkelijk
recht en de Benedictijnse regel worden voorgelezen en opnieuw
ingeprent. De metropoliet moest zijn onderhorige bisschoppen
vermanen en toezicht op hen houden. De bisschop moest een wakend
oog houden op de clerus van zijn diocees. Iedere priester moest in
de vastentijd tegenover zijn bisschop rekenschap afleggen van zijn
geloof, zijn dopen en heel zijn geestelijke werkzaamheid. De bisschop
moest jaarlijks zijn diocees visiteren, om te vormen en te onderwijzen
en maatregelen te nemen tegen heidense gebruiken en bijgeloof, en
hij moest zich toeleggen op een voorbeeldige levenswijze; met name
werden hem de jacht, pronk van kleren en het dragen van krijgsgewaad verboden. Bonifacius' bisschoppen moesten uiterlijk blijken,
wat zij innerlijk behoorden te zijn: dienaren Gods, en geen praalzieke
gebieders of twistende hovelingen. De besluiten van de concilies
moesten door iedere bisschop worden meegedeeld aan een diocesane
synode, die hij kort na het concilie moest bijeenroepen, en waaraan de priesters en abten deel moesten nemen. Kon een bisschop
geen einde maken aan misbruiken in zijn diocees, dan moest hij de
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metropoliet daarvan kennis geven voor de provinciale synode, en de
metropoliet moest rapport naar Rome uitbrengen over hetgeen hij
zelf niet verbeteren kon. Zo kon eenieder zich ontlasten van de
verantwoording over de zielen, die hem waren toevertrouwd.
Dit programma, dat vooral uitblonk door een nauwe aansluiting
bij Rome, stiet bij de uitvoering op moeilijkheden. Alleen reeds uit
het feit, dat slechts dertien bisschoppen uit beide delen des rijks
deelnamen aan de synode, die het program opstelde, terwijl er over de
vorsten niet meer gesproken wordt, blijkt ons, dat Bonifacius daar
alleen zijn trouwste bondgenoten om zich heen had. De Frankische
vorsten, die van het oude Merovingische gezag over de nationale
kerk niets wensten prijs te geven, stemden weliswaar in met de
hervorming der kerk, maar zij wilden die uitgevoerd zien op zodanige
wijze, dat zij hun macht over de kerk behielden. Vooral Pepijn was
zo gestemd en hij had in 747 de heerschappij over geheel het rijk
verkregen, toen zijn broer Karloman afstand deed van de regering,
om zich naar Rome te begeven en daar in de geestelijke stand te
treden. Hij belette de invoering der metropolitaanse organisatie, door
Bonifacius ontworpen, die aan de metropolieten een veel grotere
macht toekende, dan zij vroeger hadden bezeten, hun bijna dezelfde
positie schonk, als in de Engelse missiekerk de aartsbisschop van
Canterbury had verworven. Pepijn zal gevreesd hebben, dat de
Frankische kerk daardoor aan zijn autoriteit onttrokken zou worden.
Tegen de besluiten der vorige synode had hij zich ten minste niet
verzet. Ook was hij bang, dat particularistische neigingen door de
invoering der metropolitaanse hiërarchie gestijfd zouden worden.
Die vrees gold voornamelijk Austrasië, nadat hij dit onder zijn bewind
had gekregen. Daarom maakte hij ook bezwaar tegen Bonifacius'
benoeming tot metropoliet voor dat land. Wel was Bonifacius, door
de paus zelf benoemd, aartsbisschop en pauselijk legaat, maar hij
had geen bisschoppelijke zetel, die ook voor de toekomst was aangewezen als zetel van een metropoliet. Zijn aanhangers hadden daar
aanvankelijk Keulen voor uitgekozen, maar zover was het niet
gekomen. Toen werd er aan Mainz gedacht, en dit leek Bonifacius
niet ongeschikt immers, onder Mainz ressorteerde het ThuringsHessische missiegebied, dat hem zo na aan het hart lag. De paus was
het met die opzet eens, maar Pepijn niet. Bonifacius werd alleen
bisschop van Mainz. Hij moest er zich mee vergenoegen, Pepijn te
verzoeken, Lullus, zijn getrouwe leerling, te erkennen als zijn
wijbisschop en opvolger.
De brief, waarin Bonifacius dit verzoek tot Pepijn richtte die
inmiddels op de koningstroon was verheven openbaart ons de
grond zijner bezorgdheid over zijn opvolger, en getuigt tevens van
zijn trouwe verkleefdheid jegens zijn oude medewerker en leerling,
en ook van de moeilijkheden, waarmee die arme, onzelfzuchtige
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Angelsaksische geloofsverkondigers te kampen hadden. Hij wijst op
zijn ouderdomsgebreken en zijn na( .erend einde, en verzoekt de
koning, hem gerust te stellen over h >t lot zijner leerlingen na zijn
dood: „Het zijn namelijk bijna allen vreemdelingen. Enigen hunner
zijn in tal van plaatsen als priesters in dienst van de Kerk en van het
volk gesteld; anderen vertoeven in 01 Sze cellen als monniken en als
kinderen, die onderwezen worden; er zijn ook grijsaards onder hen,
die lange tijd met mij samengewerkt en mij geholpen hebben. Er
drukt mij bezorgdheid voor hen allen, Ik wens vurig, dat het hun na
mijn dood niet slecht verga, dat zij d; Warentegen van Uwe Hoogheid
loon en bescherming deelachtig wo: den, en dat zij niet worden
verstrooid als schapen, die geen hel, der meer hebben, en dat de
volkeren aan de grenzen van het heidl ns gebied de wet van Christus
niet te gronde doen gaan. Daarom verzoek ik Uwe welwillende
Hoogheid dringend in de naam Gods dat gij mijn geliefde zoon en
wijbisschop Lullus, als God het zo wi I en het uwe goedheid behaagt,
ten dienste der volkeren en kerken zu. t willen aanstellen tot prediker
en leraar van priesters en volk. En ik hoop, als het God aldus behaagt,
dat de priesters in hem een meester zullen vinden, de monniken een
leraar overeenkomstig hun regel, de Christelijke volkeren een trouwe
prediker en herder. Ik verzoek u dit echter hoofdzakelijk, wijl mijn
priesters in het grensgebied een zeer schamel leven leiden. Brood om
zich te voeden kunnen zij zich. nog verschaffen. Maar kleren vinden
zij er niet, zo zij niet elders een raadgever en helper bezitten, die het
hun mogelijk maakt, in die streken het leven te houden en te volharden
in de dienst des volks, gelijk ik hen tot nu toe ondersteund heb." 1)
Met deze nederige aanvraag, waarbij hij de koning het beslissende
woord liet over de bezetting der bisschoppelijke zetels en geheel afzag
van handhaving der metropolitaanse organisatie, bereikte hij het
beoogde doel: Pepijn stemde er in toe, dat een der zijnen, Lullus, zijn
opvolger zou worden op de zetel van Mainz, doch slechts als bisschop.
En zijn geduldig wachten droeg na zijn dood eindelijk toch de
gewenste vrucht. Dertig jaar later kon Lullus het pallium in ontvangst
nemen Mainz werd inderdaad metropool en zetel van de primaat
van Duitsland.
Bonifacius had het niet makkelijk met de Frankische vorsten.
Aan sympathie voor zijn arbeid ontbrak het hem van hun kant niet.
Hij had nooit als geloofsverkondiger onder de Hessen en Thüringers
kunnen optreden, als Karel Martel , hem niet had gesteund. Hij had
zijn hervorming der Frankische kerk nooit kunnen ondernemen en
zo ver kunnen doorzetten, als Karloman en Pepijn hem niet bereidwillig de hand hadden gereikt. Dat erkende hij zelf ronduit. Eerlijk
getuigt hij het in een brief aan zijn oude vriend bisschop Daniel van
1)

Epp. ed. Tangl p. 213v.
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Winchester, wie hij zijn diepste gedachten placht te openbaren.
Hem schreef hij: „Zonder de bescherming van de Frankische vorst
had ik noch het volk der Kerk kunnen leiden, noch de priesters en
clerici, de monniken en de maagden Gods kunnen verdedigen, noch
ook had ik zonder zijn bevel en de vrees voor hem een einde kunnen
maken aan de heidense gebruiken en de afgodendienst in Duitsland." 1 ) Maar ondanks zoveel samenwerking, vooral met Karloman
en Pepijn, kwam het nooit tot een meer vertrouwelijke persoonlijke
verhouding. Ondanks zijn langdurig verblijf in het rijk der Franken
bleef Bonifacius zich steeds een Angelsaks, een vreemdeling voelen.
Van de ene kant behield hij daardoor het gevoel van zelfstandigheid,
dat hem nog sterkte in zijn streven naar zelfstandige organisatie der
kerk, van de andere kant bleef hij ook daardoor vreemd aan alle
politieke bedoelingen der vorsten, waarvoor hij met zijn zuiver
godsdienstige denkwijze zo weinig oog had. Het was hem steeds
onaangenaam, naar het hof te gaan, want daar ontmoette hij de bisschoppen, wier wereldse levenswijze hem tegen de borst stuitte, maar
die er als oude hulpkrachten en vrienden van het Karolingische huis
in aanzien stonden. Was Bonifacius' karakter anders geweest, had hij
ook maar enige politieke eerzucht gekoesterd, dan was hem stellig
een belangrijke plaats in het politieke leven ten deel gevallen. Dan had
hij bij de verheffing van Pepijn tot koning in 751 de schitterende rol
van bemiddelaar kunnen spelen. Maar paus Zacharias' beroemde
beslissing over Pepijn's koningskeuze werd niet door Bonifacius, maar
door abt Fulrad van St. Denis en bisschop Burchard van Würzburg
verkregen. Bij de zalving des konings, die waarschijnlijk in opdracht
des pausen volgens Angelsaksisch gebruik geschiedde, trad hij zo
weinig op de voorgrond, dat wij zijn medewerking in de meeste
bronnen niet eens vermeld vinden.
Heel anders stond hij tegenover de pausen. Hier gedroeg hij
zich steeds als een zoon, die zich geestelijk met zijn vader onverbrekelijk verbonden voelt, in verering en in openhartig onderhoud
over al zijn grote en kleine zorgen en bekommeringen. In zijn vragen
aan de Heilige Stoel openbaart zich een trouwe aanhankelijkheid, wellicht het best te verklaren uit de geest van zijn ordesregel, die door de
schrijver werd ingeleid met de woorden: „Luister, o zoon, naar de
voorschriften des meesters en neig het oor uws harten, en aanvaard
gaarne de vermaning van de ' liefdevolle vader." Hieruit wordt ook
begrijpelijk, dat hij onbewimpeld zijn mening te kennen gaf, als hem
verwonderlijke mededelingen werden gedaan over gebeurtenissen en
toestanden te Rome, die hij als misgrepen of misstanden aanzag.
Maar er rustte zegen op die trouwhartige verhouding. Want juist
door die samenwerking is het grote resultaat tot stand gekomen,
1)

Ibid. p. 130.
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waarmee in de geschiedenis Bonifacius' naam verbonden is. Bonifacius
had zo'n wijze raadsman en vaderlijke leider nodig. Een hogere hand
en een ruimere blik leidden hem van Rome uit, waar men van een
hoger standpunt het westen overzag en onderscheidde, wat momenteel mogelijk en wat het eerst nodig was; en dit voorkwam, dat hij
alleen zijn naaste doel nastreefde, dat hij reeds in zijn jonge jaren ten
offer viel onder de slagen van Friezen of Saksen, in welk geval de
historie weinig meer over hem te berichten zou hebben gehad dan
over de Angelsaksische gebroeders Ewald, die door de Saksen werden
vermoord.
Dat Bonifacius in Midden - Duitsland de Christelijke leer ingang
deed vinden en de Frankische kerk hervormde, is voor een groot deel
ook te danken aan de pausen van zijn tijd. Bonifacius erkende dit
gaarne. Wel gaf hij Rome soms reden tot verwondering over zijn
betogen en wensen, maar nooit vergat hij de verantwoordelijkheid,
die hij door zijn vrijwillige verbintenis met Rome op zich had
genomen. In een zijner laatste brieven, uit het jaar 751, onderzoekt
hij zijn geweten over de vraag, hoe hij zijn eed, tegenover Gregorius II
gezworen, gehouden heeft. De goede bisschoppen en priesters had
hij wel altijd gesteund, maar de slechte had hij niet altijd gemeden.
Hij verweet zichzelf vanouds, en nooit kon hij zichzelf op dat punt
geheel geruststellen, dat hij met dezulken bij zijn bezoeken aan het
hof menigmaal was samengekomen, en dus hun uiterlijke omgang
niet gemeden had, al had hij zich ook onthouden van alle kerkelijke
gemeenschap. Vervolgens stelde hij zichzelf de vraag, of hij, overeenkomstig de voorschriften van Gregorius II, de apostolische Stoel
steeds had ingelicht over de levenswandel der volkeren, die hij onder-

wees. Hij meende bevestigend te mogen antwoorden. Maar het
beklemt hem nog steeds, dat hij in de kwestie der benoeming van
metropolieten te veel had toegegeven aan het veranderlijk inzicht van
Pepij n, en daarvoor vraagt hij de paus zonder omwegen om vergiffenis.
De band, die door zulk een stemming tegenover de paus werd gelegd,
kon nooit ernstig gevaar lopen.
Juist in zijn laatste arbeid, tot hervorming der Frankische kerk,
was de samenwerking tussen paus Zacharias en de legaat nauwer dan
ooit. Steeds groter werd het aantal vragen van Bonifacius, het aantal
antwoorden en aanmoedigingen van de zijde des pausen. Zacharias
schreef naar alle kanten, om het werk van zijn legaat te steunen. Hij
schreef aan de Frankische vorsten, om hen aan te sporen, het hervormingswerk te begunstigen. Hij richtte een schrijven aan alle
geestelijken en leken in het Frankische rijk, om hen te vermanen,
Bonifacius te gehoorzamen en de veroordeelde bisschoppen en priesters, die zich tegen hem verzetten, te mijden;; de clerici echter
vermaande hij, als dienaren Gods te leven en hun ambt niet tot
schande te strekken. Toen Bonifacius bij Rome klaagde over de
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ernstige misstanden, die uit het stelsel van eigen kerken en eigen
kloosters voortkwamen, schreef Zacharias aan enige voorname leken
een brief, waarin hij wees op de oude kerkelijke regels, dat geen
priester bij een kerk mocht worden aangesteld, die niet gewijd was
door de bisschop van het diocees of op grond van een betrouwbare
aanbeveling in zijn diocees was opgenomen. Abt en abdis, vaak door
kerkheren willekeurig benoemd, moesten door de communiteit
gekozen, en door de bisschop na onderzoek betreffende hun ontwikkeling gewijd worden. De kerkelijke tienden moesten de kerken
ten goede blijven komen. Niemand mocht gewijd worden, omtrent
wiens stand en levenswandel twijfel bestond. En wijl het voorkwam,
dat grondbezitters een hunner lijfeigenen aanspoorden, zich hier of
daar priester te laten wijden, om hem vervolgens een aanstelling aan
hun eigen kerken te kunnen geven, voegde hij aan het voorgaande
toe, dat aan geen lijfeigene de priesterlijke waardigheid en een kerk
mochten worden toebedeeld.
Een bijzonder bewijs van het vertrouwen des pausen ontving
Bonifacius nog, toen hij zich had voorgenomen, in Duitsland een
modelklooster te stichten, beantwoordend aan de meest eigen tradities
van de Benedictijnse regel, die hij herhaaldelijk op de hervormingsconcilies had laten kenmerken als de enige norm voor het kloosterleven. Hij koos daarvoor met grote zorg een plek aan de Fulda uit,
en zond zijn leerling, de Beier Sturmi, naar Rome, om daar de

inrichting der Benedictijnenkloosters te bestuderen. Sturmi begaf
zich naar Monte Cassino, dat lange tijd verlaten had gelegen, maar
onder paus Gregorius II herleefd was en een tweede bloeitijd was
begonnen. Naar de beginselen van de Benedictijnse regel trachtte
de nieuwe kloostergemeenschap te Fulda in eigen levensonderhoud
te voorzien. Benedictus had dit gewild, wijl hij zijn broeders zo
weinig mogelijk in aanraking wenste te brengen met de wereld. Van
dezelfde gedachten waren ook Bonifacius en zijn helper Sturmi
uitgegaan, toen zij voor het nieuwe klooster een plek in het beukenwoud kozen, ver van alle menselijke nederzettingen. Nu werden de
broeders reeds door de ligging van hun klooster gedwongen, volgens
Benedictus' voorschrift met hun handen te arbeiden, om de nodige
gebouwen op te trekken en de omtrek te ontginnen. De grijze aartsbisschop aarzelde niet, nu en dan ook zelf de hand aan het werk te
slaan. Ongetwijfeld wilde hij daarmee bewijzen, hoe hoog hij het
voorschrift van de ordestichter en de waarde van de lichamelijke
arbeid aansloeg. Behalve de landbouw bloeiden vervolgens in Fulda
de ambachten en de kunsten, en gelijk St. Gallen in het zuiden, zo
werd Fulda in Midden - Duitsland een economisch middelpunt, dat
door zijn voorbeeld naar alle zijden invloed uitoefende. Ook vonden
weldra de wetenschappen er een tehuis, werd dus de hoge cultuur
der Angelsaksische kloosters naar Duitsland overgeplant. Bonifacius
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was immers zelf vroeger leraar in een Angelsaksisch klooster geweest,
en hij heeft zich als een bekwaam schrijver doen kennen niet alleen
door zijn brieven, maar ook door een grammatica, fragmenten van
een versleer en door raadselgedichten, saamgesteld naar modellen
van Aldhelm. Reeds enkele tientallen jaren na zijn stichting was
Fulda een brandpunt van wetenschappelijke arbeid.
Een afzonderlijke maatregel van Bonifacius had tot doel, deze
zijn dierbaarste stichting, die hij ook tot zijn laatste rustplaats had
gekozen, te vrijwaren tegen inmenging van buiten, waardoor het
krachtige leven verlamd zou kunnen worden. Menig klooster zag zijn
bloei gestuit door een abt, die het werd opgedrongen. Om zijn
klooster dat evenals de Lateraankerk aan de Verlosser gewijd was
voor dit lot te behoeden, stelde hij het onder de directe bescherming
van Rome, onder het gezag, dat hem had geholpen, aan zoveel
bisdommen weer waardige opperherders te geven. Het desbetreffend
verzoek legde hij paus Zacharias voor als een persoonlijke aangelegenheid. Zacharias willigde het verzoek gaarne in en schonk het
klooster in het jaar 751 het privilege der exemptie, waardoor het
onttrokken werd aan de jurisdictie van iedere geestelijke waardigheidsbekleder. De pauselijke exemptie was voor het Frankische rijk
iets geheel nieuws, dus Pepij n's bekrachtiging verwierf Bonifacius
er niet door.
Stephanus II was de vierde paus, die Bonifacius diende. In 752
begroette de hoogbejaarde aartsbisschop de nieuwe paus met een
brief, waarin hij verzocht om de eer, hem weder toegewijd en trouw
te mogen dienen, gelijk hij ook onder zijn drie voorgangers, de beide
Gregorii en Zacharias, de Heilige Stoel had gediend, terwijl die pausen
hem in hun brieven steeds hadden aangemoedigd en hem met hun
gezag hadden gesteund. „Ook Uwe Goedheid," vervolgde hij,
„smeek ik, dit te willen doen, opdat ik uw vaderlijk gebod des te
beter geheel kunne vervullen. Want heb ik in de missie, die mij door
Rome werd opgelegd, en waarvoor ik nu zesendertig jaar werk, iets
nuttigs voor de Kerk gedaan, dan wil ik dat nu voltooien en uitbreiden.
Vindt men echter, dat ik onervaren heb gehandeld of iets verkeerds
gedaan of gezegd, dan beloof ik, mij gewillig en ootmoedig te willen
beteren naar het oordeel der Roomse Kerk." 1 ) Dit schrijven is ons
het bewijs, dat de grijsaard, in zijn ijver nog een jongeling, nog nieuwe
plannen voedde; en die plannen leidden hem, wiens leven en arbeid
een zo zeldzame bestendigheid vertonen, terug naar zijn uitgangspunt.
Hij kon maar niet verkroppen, dat hij ongeveer niets had bereikt
met zijn pogingen tot bekering der Friezen en Saksen, de stam
zijn volk, waarvoor hij in zijn jeugd van geestdrift-verwant
had gegloeid. Op enig succes bij de Saksen was niet te hopen. Bij de
1)

Epistolae ed. Tangl blz. 234.
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Friezen echter wilde hij, nu hij voor de zijnen had gezorgd en zich
een laatste rustplaats had gekozen, nog een poging wagen.
Hij had een voorgevoel van hetgeen hem te wachten stond.
In de boekenkist, die hij meenam, liet hij ook een lijkkleed sluiten.
Hij liet abdis Lioba naar Fulda komen, om afscheid van haar te
nemen, en verzocht haar, de vreemde bodem, waarheen zij zich om
zijnentwil had begeven, niet te verlaten, doch te volharden in haar
gezegend werk. Vervolgens gaf hij haar nog een bijzonder bewijs
van zijn broederlijke liefde: denkend aan Benedictus' afscheid van
Scholastica beval hij, dat Lioba's gebeente, na haar dood, naast het
zijne, in hetzelfde graf te Fulda, begraven zou worden, opdat hun
lichamen daar te zamen de dag der opstanding zouden afwachten,
nadat zij in hun leven één van verlangen en streven Christus hadden
gediend. Al waren de schrijvers van die tijd niet bekwaam genoeg,
om stemmingen weer te geven, uit dit bericht blijkt toch duidelijk,
hoe zwaar het afscheid die beiden viel, wier liefde één was in heimwee
naar hun vaderland, en hoe zwaar een offer zij beiden brachten, door
ter liefde Gods ver van hun vaderland verwijderd te blijven.
Ook op zijn laatste missiereis werd de grijze apostel door landgenoten vergezeld. De 5e Juni 754 werd het kamp aan het riviertje
de Borna, nabij het huidige Dokkum, waar Bonifacius zijn dopelingen
ontboden had, door heidense Friezen overvallen. Omgeven door de
zijnen, die hij aanspoorde tot standvastigheid, wachtte de bijna
tachtigjarige bisschop de vijanden af. Eén voor één vielen de geloofsverkondigers onder hun slagen. Bonifacius had een boek in de hand.
Hij hield het tegen zijn hoofd, om zich te beschermen tegen de
dodelijke slagen. De codex, die hij toen bij zich had, wordt nog heden
te Fulda bewaard; hij bevat een aantal dogmatische stukken en men
kan er nog duidelijk de sporen der slagen op zien. Zo hield Bonifacius
zich, tot in de dood trouw, aan het geloof der Roomse Kerk, waarbij
hij zijn leven lang leiding en troost had gevonden. Met hun opperherder stierven 52 metgezellen voor hun geloof.
Mocht er nog enige twijfel bestaan aan het idealisme, waardoor
Bonifacius en zijn gezellen werden bezield, dan werd hij door die
marteldood tot zwijgen gebracht. Bonifacius heeft daarmee allereerst
voor zijn eigen tijd gewerkt. Het ideaal van de zielenherder moest
in al zijn zuiverheid aan de priesters en het volk worden voorgehouden ; de opvatting moest worden uitgeroeid, dat het bisschoppelijk
ambt niets was dan een opeenstapeling van wereldlijke macht en
aards bezit. Maar doordat het priesterlijk ideaal verheven werd, steeg
mede de cultuur van heel het volk. De tijd van barbaarsheid, door
de Germanen bij de val van het West- Romeinse rijk ingeluid, had
lang genoeg geduurd, liep ten einde. Tussen de puinen van de tijd
der Volksverhuizing ontsproten de kiemen van een nieuwe beschaving, waarin de schatten der oude cultuur, die geleidelijk weer te
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voorschijn kwamen, verenigd zouden worden met de jeugdig frisse
kracht, de gezonde natuurlijkheid der Germanen. De bloei der
Angelsaksische kloosters op godsdienstig-zedelijk en literair gebied
werd op het vasteland overgeplant. Zo kon weldra een Karel de Grote
volgen op Bonifacius' tijd. Bonifacius is de wegwijzer geweest voor
hetgeen wij de Karolingische renaissance noemen. Het zaad, dat hij
in het rijk der Franken had uitgestrooid, groeide heerlijk uit en droeg
de schone vruchten, die Karel de Grote kon oogsten. Maar zijn
betekenis reikt nog hoger. Vooral Bonifacius heeft een levende
innerlijke band geschapen tussen de verschillende kweekplaatsen van
godsdienstig leven onder de westerse Christenheid. Er ontstond een
bevruchtende wisselwerking tussen de kerken in de rij ken der Angelsaksen en der Franken en met Italië. Zij werden losgerukt uit het
gevaar van innerlijke verstarring en verlamming. Het verband met
het hoofd der Kerk, de opvolger van de H. Petrus, waarborgde een
ordelijk godsdienstig leven, vernieuwde de samenhang met de traditie
en het leergezag; daardoor leerde men de godsdienstige vraagstukken
beschouwen met die ruime blik, die over landsgrenzen heen reikte.
Op het kerkelijk verband volgde het algemeen geestelijke en culturele
verband. Het is vooral Bonifacius geweest, die de pausen nader bracht
tot het Frankische rijk, en de Duitse landen, nu eerst binnen de kring
der Christelijke beschaving tredend, tot de Romaanse landen en in
het bijzonder tot Italië.
Nu begon zich de westerse cultuurgemeenschap te vertonen.
Zij kwam te duidelijker uit, doordat het pausdom in die tijd de
politieke band verbrak, waardoor het zo lang aan het oosten gehecht
was gebleven. Aan dit feit was een lang proces voorafgegaan, dat
wij nu nog bestuderen moeten, willen wij de vorming der westerse
cultuureenheid in haar volle omvang zien. In diezelfde tijd ook werd
het westen tot samenwerking gedwongen door de aanval van de
Islam, die het Pyrenese schiereiland annexeerde. Deze twee feiten
veroorzaakten en verhaastten de vorming der westerse cultuur
stichting van de eerste westerse volkenbond.
-gemnschap,d

§ 6. Rome's afscheiding van Byzantium. De aanval
van de Islam
Het is een kenmerk van het begin der Middeleeuwen, dat er
zich twee nieuwe culturele eenheden vormden in plaats van het ene
beschaafde rijk, dat de kusten der Middellandse Zee omvatte met
Rome als middelpunt. In het westen stortte het Romeinse rijk ineen;
op zijn puinen groeide uit verschillende volkeren de westerse cultuurgemeenschap. In het oosten ontwikkelde zich het Byzantijnse rijk,
door de gestadige groei van een eigen karakter, tot een gesloten eenheid.
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Een scheiding tussen de oostelijke en de westelijke helft van het
Romeinse rijk was van het begin af te voorzien, wijl de grondslagen
dier beide delen verschilden. Het westelijk deel had een Romeinse
of Romaanse, het oosten een Griekse of vergriekste bevolking. Dit
verschil kwam allereerst door de gang der politiek weer scherper tot
uiting. De politieke scheiding tussen de oostelijke en de westelijke
helft van het Romeinse rijk werd ingeleid door Diocletianus, toen hij
zijn residentie naar het oosten, naar Nicomedië, verplaatste en de
regeringsmacht volgens een geografische indeling onder verschillende
personen verdeelde. Hij had daarbij volstrekt de bedoeling niet, het
rijk te verbrokkelen hij wilde zorgen, dat de macht der regering
in de verschillende delen des rijks ordelijk en krachtig zou doorwerken, en hij nam speciale maatregelen, om de eenheid des rijks
te doen uitstralen. De Augustus van het westen moest ondergeschikt
blijven aan hem, de Augustus van het oosten. Edicten en wetten,
opschriften en oorkonden droegen de namen der beide Augusti,
ook al gingen zij slechts van één hunner uit. De militaire en burgerlijke
macht echter was tussen de twee keizers verdeeld, en die verdeling
viel samen met nationaliteitsverschil, dus kon het niet anders, of het
rijk moest ten slotte uiteenvallen tot twee zelfstandige helften, al
trachtte men nog zo vaak, de eenheid des rijks te herstellen. Constantijn bracht weliswaar aanstonds de eenheid weer tot stand, maar vergrootte tegelijk het aantal ontbindende factoren hij schonk
namelijk het oosten een duurzaam en schitterend middelpunt, door
de oude Griekse handelsstad Byzantium te veranderen in een residentie, die, aan de grens van twee werelddelen, veel gunstiger lag
dan het oude Rome en daarmee weldra kon wedijveren in roem en
belangrijkheid. De verdeling des rijks in een oostelijk en een westelijk
rijk mag reeds als definitief worden beschouwd, nadat Valentinianus I
in 364 het rijk en de legers met zijn broer Valens gedeeld heeft. Dat
Theodosius in zijn laatste levensjaar de rijkseenheid nogmaals
herstelde, is een voorbijgaand verschijnsel. Des te beslissender was
de verdeling, die hij er op volgen liet, en die na zijn dood in 395
werd doorgevoerd, toen zijn zoons Arcadius en Honorius respectievelijk het oosten en het westen gingen regeren.
Nu werd ook de grens tussen het oostelijke en het westelijke
rijk voorgoed bepaald. Had Valentinianus I heel Illyrië bij het
westen getrokken, nu werd Illyrië gedeeld en kwam het oostelijke
gedeelte bij het oostelijke rijk. Het Oost - Romeinse of zoals het
naar zijn oude hoofdstad genoemd werd Byzantijnse rijk bestond
toen uit twee omvangrijke districten. Het ene deel stond onder de

praefectus praetorio per Illyricum, die zijn zetel had op het gevaar lij kste punt, te Sirmium bij Mitrowitza, en over Moesië, Dacië,
Macedonië en zuidelijk Griekenland bewind voerde. Het andere deel
stond onder de praefectus praetorio per Orientem, die te Antiochië
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resideerde en heerste over de Aziatische provincies, en bovendien in
Afrika over Egypte, Marmarica en Cyrene, in Europa over Thracië.
De eenheid des rijks bleek alleen uit de benoeming der consuls, aan
wie de jaren hun namen ontleenden; de ene werd door de westelijke,
de andere door de oostelijke keizer benoemd.
Bij het eerste woeden der Volksverhuizing scheen het, dat het
Oost - Romeinse rijk daaraan bezwijken zou voor het West- Romeinse.
Het won echter aanmerkelijk in weerkracht door de stichting van
Constantinopel, de militaire kern van het rijk nabij de gevaarlijke linie
aan de Beneden -Donau. En verder was het geluk met het oostelijke
rijk. Wel kreeg het aanvankelijk de zwaarste druk te weerstaan, maar
die verplaatste zich weldra naar het westen. De Westgoten trokken
naar Italië, en ook de Hunnen wendden zich ten laatste naar het
westelijke rijk. De grote massa der West-Germanen was over de
Rijngrens Gallië binnengedrongen. Terwijl dus het westen de prooi
der barbaren werd, kon het oosten streven naar vergroting van
innerlijke kracht. Hiervan geven vooral blijk de codificaties der keizer lij ke constituties, overzichtelijke samenvattingen . van de rechtsnotities uit vroeger eeuwen. Keizer Theodosius II liet in 438 voor het
eerst een officiële verzameling publiceren, en die werd zowel in het
oosten als in het westen erkend. Het oosten werd daardoor de
bewaarder der oude traditie van het Romeinse rijk, een feit, waaruit
wij de stemming der Romeinse bevolking van Italië in de vijfde en
zesde eeuw leren begrijpen. Daaruit kwam voort het plan der Oost Romeinse keizers, de Romeinse heerschappij in het westen te herstellen en de barbaren uit die landen te verdrijven. Die Oost - Romeinse
politiek, waaraan wij een zekere grootsheid niet ontzeggen kunnen,

begon met keizer Leo I (457-474), wie door de Grieken de bijnaam
de Grote is gegeven. Hij ondernam in 468 een expeditie naar de
provincie Afrika, om die aan de macht der Wandalen te ontrukken.
Al mislukte die onderneming, de politiek, die er achter zat, werd niet
opgegeven. Met Leo I te beginnen nemen wij dus een reactie waar
tegen de splitsing van het Romeinse rijk in twee delen; een zeer
begrijpelijke reactie; want het Oost - Romeinse rijk voelde zich het
sterkste dier beide delen, en tevens de ijverigste kampioen voor het
behoud en de voortzetting der oude keizerlijke overleveringen. Maar
die reactie was bijna alleen in het oosten actief; in het westen was zij
meer passief dan actief. Die passieve houding van het westen zou nog
erger worden bewijs, dat de historische ontwikkeling een andere
kant uit ging: niet naar hereniging, maar naar definitieve scheiding.
De Oost - Romeinse keizers beseften te weinig, dat het niet voldoende
was, de Germanen te verdrijven uit de streken, die zij in Afrika,
Italië en Spanje in bezit hadden genomen, maar dat zij evenzeer de
geestdrift der Romeinen in het westen voor die politiek moesten
trachten te winnen en dus alles moesten mijden en weren, wat hen
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van het oosten kon aftrekken. Noodlottig werd hun vooral hun
politiek op godsdienstig gebied: die gaf grotere kracht aan religieuze
tegenstromingen, die opschoten uit een dieper, algemeen verschil
tussen het oosterse en het westerse karakter.
Ook nadat het Romeinse keizerschap Christelijk was geworden,
wilde het in godsdienstzaken vasthouden aan de machtsbevoegdheden
als laatste beslissende instantie, die het in de heidense tijd had
bezeten. Nadat Constantijn het Christendom tot staatsgodsdienst had
verheven, trokken zijn opvolgers uit hun plicht, zorg te dragen voor
de eenheid en zuiverheid des geloofs, de conclusie, dat zij een woordje
mee moesten spreken bij geschil over de leer. Zo bleef het keizerschap
neiging vertonen, het caesaropapisme door te voeren. In het westen
zou het wel ongeveer evenzo zijn gegaan, als daar het Romeinse
keizerschap langer bestaan had. Dan ware een vrije kerkelijke ontwikkeling in het westen onmogelijk geweest. In het oosten echter
werkten nog verschillende omstandigheden tot versterking van het
caesaropapisme mee. In uitgestrekte delen van het oosterse rijk was
het Christendom slechts door dwang ingevoerd. Het heidendom,
daar dieper geworteld door de neoplatonische wijsbegeerte en de
glans der hellenistische ontwikkeling, was voor een aanzienlijk
gedeelte slechts door een fors optreden der keizerlijke macht onderdrukt, en herhaaldelijk was het daarbij tot bloedvergieten gekomen.
Toen er onder de Romeinen van het westen bijna geen spoor van
heidendom meer te vinden was, moest keizer Justinianus er in het
oosten nog krachtig tegen optreden, door te bevelen, dat alle heidenen,
die er nog waren en vooral in ontwikkelde kringen te Constantinopel was hun aantal nog groot onverwijld gedoopt moesten worden. Eerst in 529 sloot hij te Athene de heidense scholen.
In het westen echter was het heidendom niet zozeer uiterlijk
onderdrukt als wel innerlijk overwonnen. Tot bloedige strijd was het
daar niet gekomen. Merkwaardigerwijze hebben de binnendringende
Germanen indirect de nederlaag van het heidendom onder de
Romeinen bevorderd. In die tij den vluchtten de Romeinse ambtenaren, terwijl de bisschoppen bleven; de bloem der aristocratie en der
ontwikkelde standen wijdde zich aan de dienst der Kerk. In die
kringen juist, waar het heidendom zijn voornaamste voorvechters had
moeten vinden, verzaakten door de nood der tijden allen er aan. Al
wat Romeins was, voornaam of gering, zocht van binnen uit nieuwe
eenheid tegen de barbaren, in de katholieke Kerk. Dit is hetzelfde
proces, waardoor in Gallië de nog Keltische plattelandsbevolking
geromaniseerd werd, toen zij in de vijfde eeuw door de barbaren werd
geteisterd. Allen, die zich benard voelden, verbonden zich tot een
eenheid, de Romani of Christiani, en kozen dan partij tegen de
Arianen, die opkwamen voor de Germaanse godsdienst der overheersers.
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Ongeveer evenzo als de strijd tussen Christendom en heidendom
verliep de strijd tussen Arianisme en katholicisme in het oosten. Het
Arianisme was in het oosten zeer verspreid in de vierde eeuw was
het er enige tijd de officiële Christelijke belijdenis, die zich vandaar
op de Germanen had overgeplant. In het oosten werd het Arianisme
hoofdzakelijk met geweld, door Theodosius I, uitgeroeid. Heel anders
dan in het westen, waar het slechts kunstmatig en slechts voor enige
tijd door Constantius bevorderd had kunnen worden.
Ten gevolge van al die omstandigheden behield de kerk in het
oosten steeds de kenmerken van een staatskerk. De keizers duldden
geen vrij kerkelijk leven naast zich. Zij echter, die het daar niet mee
eens waren, zochten en vonden gewoonlijk bescherming bij de
pauselijke Stoel te Rome, gelijk Johannes Chrysostomus na zijn
verbanning van het keizerlijk hof. Men ontkende in het oosten het
kerkelijk gezag van Petrus' opvolger niet, maar trachtte het binnen
zekere grenzen te houden. Wel had keizer Marcianus op het concilie
van Chalcedon in 451 een volkomen correcte houding aangenomen.
Dat concilie erkende het beroemd geworden dogmatische schrijven
van Leo I tegen de leer van Eutyches als geloofsregel. Maar in de
laatste zitting, nadat de pauselijke legaten vertrokken waren, werd het
besluit genomen, dat de bisschop van Nieuw -Rome dezelfde rechten
en onderscheiding zou genieten als de bisschop van Oud -Rome. Aan
de patriarchen van Constantinopel, die onder de macht des keizers
stonden, kunnen wij waarnemen, hoe 't met het pausdom had kunnen
gaan, als de Romeinse keizers langer te Rome naast de paus gezeteld
hadden. Ook het beginsel, door Marcianus nog erkend, dat kerkelijke
autoriteiten zelfstandig moesten beslissen over kerkelijke zaken,
werd spoedig weer prijsgegeven. Om een einde te maken aan het
geredetwist over de natuur van Christus gingen de keizers er toe over,
door wetten geloofsformules voor te schrijven, maar daardoor
prikkelden zij slechts tot nieuwe strijd. Er bestaat een hele reeks van
die godsdienstwetten. De pausen voerden er principieel verzet tegen
en kwamen daardoor evenzeer voor de zelfstandigheid hunner positie
op als voor de vrijheid van heel de Kerk. Geleidelijk begonnen in
Italië ook zij dit te begrijpen, die in de paus van Rome het enige
gezag zagen, dat ook buiten Italië van belang was. In dezelfde mate
echter, waarin hun waardering voor de zelfstandigheid des pausen
groeide, nam ook hun afkerigheid van de keizer te Constantinopel
toe. Zo werkte het beleid der keizers op godsdienstig gebied hun
streven tot herwinning van het westen tegen.
Wij kunnen dit het eerst opmerken in de tijd van het Acaciaanse
schisma, dat voortkwam uit een godsdienstig edict van keizer Zeno.
Om een einde te maken aan de onafgebroken monophysietische
onenigheden vaardigde Zeno in 482 een wet uit, die het gemeenschappelijke moest bevatten uit alle belijdenisformules, die toen voor
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de strijdende partijen golden, en die onder de naam Henotikon werd
afgekondigd. De aanhangers van het concilie van Chalcedon moesten
daar aanstoot aan nemen, wijl het gezag van het concilie daarin als
dubieus werd beschouwd. Een dergenen, die tot de uitvaardiging van
het Henotikon het ijverigst hadden meegewerkt, was Acacius,
bisschop van Constantinopel. Toen paus Felix III hem wegens zijn
heterodoxe opvattingen uit de kerkelijke gemeenschap sloot, ging de
naam Acacius het middelpunt van de strijd vormen. In werkelijkheid
echter werd er tussen de keizer van Constantinopel en de paus gestreden, om de vraag, wie over geloofskwesties beslissen zou. Vijfendertig jaar lang, van 484 tot 519, heeft het Acaciaanse schisma, een
voorspel van de latere geloofsverdeeldheid, oost en west gescheiden.
Dit schisma had een belangwekkende politieke achtergrond, die ons
toont, hoe religieuze en politieke verhoudingen op elkaar inwerkten.
De Oostgot Theoderik had Odoacer verslagen en Italië in bezit
genomen. Juist aan het begin dier vreemde overheersing droegen de
Romeinse senatoren angstige zorg, de relaties met Byzantium levendig
te houden. Bij dit streven werden zij door het schisma ten zeerste
gehinderd. Zij wilden het dus uit de weg ruimen, al was daar het
geloofsgezag van de paus mee gemoeid; en zo ontstond uit het
conflict dier Byzantijnse partij met een, als we het zo uit mogen
drukken, zuiver pauselijke partij een schisma in de Romeinse kerk zelf,
het Laurentiaanse schisma, aldus genaamd naar Laurentius, de
candidaat der Byzantijnse senaatspartij, die echter overwonnen werd
door Symmachus, met de hulp van Theoderik. In die strijd zijn
de zogenaamde Symmachiaanse vervalsingen ontstaan. Men ging
brieven vervalsen, en acten van concilies, en verordeningen en
historische mededelingen, om aldus het bewijs te leveren, dat niemand
ter wereld rechtsbevoegdheid bezat over de paus. Uit die behoefte
aan historisch bewijs voor het pauselijk gezag is toen echter ook die
kostbare verzameling levensbeschrijvingen der pausen, het Liber
pontificalis, voortgekomen. Uit dit werk, herhaaldelijk uitgebreid,
kunnen wij het lijden en strijden van het pausdom, zoals het in de
volgende eeuwen te vechten had tegen de Oost - Romeinse keizers,
het best leren kennen.
In deze eerste kamp tussen keizerschap en pausdom horen wij voor
het eerst theoretische beschouwingen over de verhouding tussen die
beide machten. „Twee zijn er," schreef paus Gelasius in 494 aan de
Oost - Romeinse keizer Anastasius, „door wie de wereld hier hoofd zakelijk geregeerd wordt: het heilige aanzien der priesters en de
koninklijke macht. Van die beide is de betekenis der priesters groter,
wijl zij bij het goddelijk gerecht ook rekenschap af moeten leggen
voor de koningen der mensen." 1 ) De pauselijke Stoel ontving
1)

T h i e 1, Epp. rom. Pont. I, 350.
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geestdriftige sympathiebetuigingen uit het westen, uit Italië, Afrika
en Bourgondië. Maar de krachten der partijen waren zeer ongelijk.
Want ondanks de strijd erkende men de keizer te Constantinopel als
de opvolger der Romeinse keizers. Dezelfde paus Gelasius had,
ondanks zijn conflict met de keizer, duidelijk geformuleerd, hoe
krachtig de Romeinse aard Oud- en Nieuw-Rome nog verbond:
„Als geboren Romein bemin ik de Romeinse vorst, vereer ik hem
en erken ik hem, en als Christen wens ik met hem, die de ijver
Gods bezit, volgens de kennis der waarheid diezelfde ijver te
bezitten." 1 ) Was in de tijd van godsdienstige onenigheid het gevoel
van eenheid nog zo levendig, dan is wel duidelijk, hoe sterk Oost- en
West-Rome elkaar nog aantrokken.
In 519, onder de opvolger van keizer Anastasius, Justinus,
werd er dan ook aan het Acaciaanse schisma een einde gemaakt.
Maar daardoor veranderde ook aanstonds de houding van de paus
en de Romeinen tegenover Theoderik. Zolang de kerkelijke onenigheid tussen Rome en het oosten duurde, was de politieke onenigheid tussen Rome en Theoderik op de achtergrond gebleven. Nu
echter versterkte de kerkelijke eenheid opnieuw het saamhorigheidsgevoel tussen de Romeinen in Italië en die in Oost-Rome, en
natuurlijk werd daardoor de tegenstelling verscherpt tussen de
Romeinen in Italië en de Goten, die barbaren en Arianen tegelijk
waren. In deze tijd vallen de veroordeling van Boëthius en Symmachus
en het conflict tussen Theoderik en paus Johannes. Om aan te tonen,
dat hij de paus als onderdaan in zijn macht had, stuurde Theoderik
de paus in 525 naar Constantinopel, om de Oost-Romeinse keizer te
vragen, de Ariaanse Goten, die in het oosten vervolgd werden, te
sparen. De paus moest die bittere tocht ondernemen hij was de
eerste paus, die zich naar de Griekse hoofdstad begaf. Hij bleef lange
tijd in Constantinopel, tot na Pasen 526. Keizer Justinus, die reeds
aan het begin zijner regering door de patriarch van Constantinopel
gekroond was, gelijk sedert Pulcheria (450) placht te geschieden,
liet zich, bij het gebruikelijk ceremonieel tij dens de plechtige godsdienstoefening op Pasen, niet door de patriarch, maar door Johannes
de kroon op het hoofd plaatsen, een ontvangst, waarover de paus
tevreden kon zijn. Maar het keizerlijk antwoord, waarmee hij terugkwam, stelde Theoderik niet tevreden. Aanstonds na zijn terugkeer
liet de Gotische koning hem te Ravenna in hechtenis nemen, die
echter niet lang duurde, want hij stierf weldra in de gevangenis.
Daarna stond de pauskeuze enige malen onder de invloed der Gotische
regering, waaraan de pausen trachtten te ontkomen door de wanhopige
poging, de paus het recht toe te kennen zelf zijn opvolger te benoemen.
Maar de macht van de Oostgotische koning taande weldra. Er
1

) Ibid. 349.
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werd een einde aan gemaakt door een krachtige Oost - Romeinse
heerser, die systematisch werkte op de hereniging van oosten en
westen onder zijn schepter: door Justinianus I. Hij bracht het in de
verwezenlijking van zijn plan vrij ver. In de jaren 533-534 veroverde
zijn veldheer Belisarius het rijk der Wandalen in Afrika. Kort daarop
begon de herovering van Italië en Rome, waarbij de pauselijke Stoel
veel moeilijkheden ondervond van de zijde van Belisarius' militaire
rechtbank: die liet Silverius afzetten en Vigilius op de pauselijke troon
verheffen. In het jaar 535 wordt er voor het laatst een consul voor het
westen genoemd. Sinds de Goten meester waren in Italië, hadden zij
die consul benoemd, die vervolgens, schijnt het, door de keizer te
Byzantium erkend werd. Toen de krijg tussen Oostgoten en Oost Romeinen uitbrak, kwam er aan die gemeenschappelijke benoeming
een einde. In het jaar 541 hield toen ook het oosten op, consuls te
benoemen. Daarmee was een wel uiterlijke, maar toch zeer belangrijke
band tussen het oosten en het westen weggevallen. Door de ondergang
van het rijk der Oostgoten werd Italië echter een provincie van het
Oost - Romeinse rijk, zoals Afrika het al vroeger was geworden.
Nu rees er een nieuwe vraag: zouden de andere landen van het
westen het lot van Italië gaan delen, of zou Italië worden losgescheurd
van het westen en bij het oosten worden gevoegd, ofwel zou Italië
zich losmaken van het oosten en een nieuwe bond met het westen
aangaan? In de eerste tijd kwam de Oost - Romeinse veroveringspolitiek nog verder vooruit op de weg, die Justinianus zo vastberaden
had ingeslagen : de Byzantijnen kregen ook in enige kuststeden van
Spanje vaste voet. Justinianus' bestuur had door die veroveringspolitiek niet weinig roem verworven; maar nog beroemder werd het
door zijn groot rechtsgeleerd werk, dat tot de huidige dag in ere is
gebleven, het Corpus iuris, dat hij liet samenstellen door een commissie van rechtsgeleerden, met Tribonianus aan het hoofd.
Justinianus nam vele en zeer verschillende maatregelen, om
Italië en vooral de kerk van Italië hecht aan de Oost - Romeinse
keizerstroon te binden. De pragmatieke sanctie, in 554 op verzoek
van paus Vigilius uitgevaardigd, voerde het burgerlijk wetboek van
Justinianus in Italië in, en annuleerde alle beschikkingen der laatste
Oostgotische heersers, waardoor de Romeinen op enigerlei wijze
benadeeld waren. Het Romeinse bewind werd in zijn geheel hersteld,
maar de Kerk verwierf daarbij een positie van groot aanzien en
vertrouwen. De Kerk werd door beschermende wetten geholpen, zich
te vrijwaren tegen lichtzinnige of opgedrongen vervreemding van
kerkelijk bezit. Zij verwierf het privilege, dat er eerst na honderd jaar
sprake kon zijn van verjaring van rechten der Kerk. De Kerk kon haar
bevoorrechte juridische positie hechter grondvesten. De kerkelijke
jurisdictie over clerici werd niet alleen voor alle geestelijke zaken
erkend, ook in burgerlijke zaken werd het kerkelijk gerecht als eerste
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instantie voor clerici verplicht, terwijl het voorheen slechts facultatief
was. In strafzaken tegen clerici moest de wereldlijke rechter de
bisschop de acten van het proces toezenden, en dan zette deze ofwel
de geestelijke af, en leverde hem aan de wereldlijke rechter over, ofwel
hij beriep zich op de beslissing des keizers. De keizer had de bisschoppen bij het landsbestuur nodig, want de publieke ambtenaren genoten
geen voldoende vertrouwen. De bisschoppen werkten dan ook niet
alleen mee bij de vrijwillige jurisdictie, maar ook bij de benoeming
van voogden en curatoren, en bij het toezicht op de gevangenissen
en het asylrecht. Overal, waar volgens hun mening een ambtenaar
reden tot klacht of verwijt gaf, waren zij tot optreden bevoegd. Zij
werden beschouwd als toeziende hoofdambtenaren, die zich steeds
op de keizer konden beroepen en in 't bijzonder zeggenschap hadden
bij het financieel beheer der steden en bij voedings- en verkeerskwesties.
Maar door de bisschoppen die bevoegdheden toe te kennen,
verschafte het Oost-Romeinse keizerschap Italië de middelen, om
zijn eigen weg te gaan, als het zijn belang geschaad achtte door
het verband met het oosten. Die tijd kwam al spoedig. Weldra bleek,
dat de glorie van de Byzantijnse heerschappij meer een verblindende
uiterlijkheid was dan een uitstraling van echte kracht. Dat bleek
reeds, toen weinige jaren na de nederlaag der Goten de Longobarden
Italië binnenvielen. De troepen, waarmee de Byzantijnen tegen hen
konden optreden, waren zo gering in aantal, dat er aan de macht der
Longobarden niet veel weerstand viel te bieden. Men was gewend,
spoediger iets te bereiken met diplomatieke middelen dan met de
wapenen. Maar daar was de achting der Romeinen voor Byzantium
niet meer mee gebaat. Ook gebeurde het niet zelden, dat de Byzantijnse veldheren zich gehaat maakten door hun hebzucht en onrecht
zodat Gregorius de Grote deze bittere woorden moest-vardighe,
schrijven: „De boosheid van de exarch doet ons meer kwaad dan het
zwaard der Longobarden, en dus schijnen de vijanden, die ons doden,
ons minder wreed dan de keizerlijke bevelhebbers, die door hun
boosheid, hun roverij en hun valsheid ons hart verscheuren." 1
Was er ergens bescherming te vinden tegen het onrecht, door de
Griekse officieren gepleegd, dan was het alleen bij de paus.
Nadat de senaat verdwenen was in 603 wordt hij voor het
laatst genoemd was het pausdom de enige roem en trots der
Romeinse bevolking geworden. Het Griekse oosten had de Romeinse
keizer in zijn midden, de Latijnen van Italië de bewaarder des geloofs.
Het behoorde nu tot de voornaamste zorgen der Latijnse bevolking
van Midden-Italië, de bewaker des geloofs en de toeverlaat in hun
kommer vrijheid en onafhankelijkheid te verzekeren. Zij kon dat meer
)
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effectief, nadat zij zelf de wapens weer ter hand had genomen. Wijl
de Grieken namelijk nooit troepen genoeg hadden, om de Longobarden in bedwang te houden, vormden zij een militie uit de bevolking
van Italië zelf. De Romeinse militie wordt voor het eerst genoemd
omtrent het midden der zevende eeuw. Zowel te Rome als elders
verwierf zij een niet onaanzienlijke politieke invloed. Bij de pauskeuze,
en in tal van andere steden in Italië bij de bisschopskeuze, trad zij
op als stemhebbend lichaam, en haar stem legde vaak groot gewicht
in de schaal. Met verloop van tijd ging zij zich dan ook geroepen
voelen, de zelfstandigheid des pausen te beschermen. En aan zulke
steun hadden de pausen maar al te zeer behoefte.
Nadat Italië, in 555, bij het Byzantijnse rijk was ingelijfd,
moesten de pausen hun verkiezing door Byzantium laten bekrachtigen.
Eerst na die bekrachtiging, waarvoor een vastgesteld bedrag betaald
moest worden, mocht de wijding geschieden. Dus bleef telkens na de
dood van een paus de pauselijke Stoel enige maanden onbezet, hetgeen
juist in die roerige tijd ernstige moeilijkheden opleverde. Om aan dit
bezwaar een einde te maken gaf de keizer eindelijk iets toe: hij liet
het bekrachtigingsrecht uitoefenen door zijn plaatsvervanger in Italië,
de exarch te Ravenna. Maar die bekrachtiging was geen holle formaliteit. Men trachtte maar al te vaak, de paus langs die weg te dwingen,
in dogmatische kwesties de mening van de Byzantijnse keizer te
aanvaarden. Er rezen dus herhaaldelijk conflicten, waarin het pausdom
aanvankelijk geweld te doorstaan kreeg tot het zich, door de Latij nen in Italië beschermd, aan de macht des keizers onttrekken kon.
Toen paus Martinus omstreeks het jaar 650 weigerde, de Typos,
het godsdienstig edict van keizer Constans, te erkennen, werd hij
gevangengenomen en, evenals in de tijd der oorlogen tegen de Goten
de ongelukkige Silverius, naar het oosten, naar Constantinopel
gezonden, om een smadelijke veroordeling te ondergaan. Maar toen
keizer Justinianus II, in 692, paus Sergius eenzelfde behandeling wilde
aandoen, werd hem tegenstand geboden door de Italiaanse militie,
en daardoor werden zijn plannen verijdeld. Het geschil ging over
besluiten der tweede Trullaanse synode, door de keizer bij eengeroepen, die de paus niet wilde goedkeuren. De keizer had de
overste zijner lijfgarde, Zacharias, bevolen, de paus gevankelijk naar
Constantinopel over te brengen. Zacharias begaf zich van Ravenna
naar Rome om dit bevel uit te voeren. Maar de milities van Ravenna
en de Pentapolis trokken hem na, om de paus te beschermen. Met
volle muziek trokken zij Rome binnen. De overste, die de paus
gevangen moest nemen, zag zich gedwongen, zijn toevlucht te nemen
bij de paus zelf; onder het bed des pausen verschool hij zich voor de
woedende menigte, die niet rustte, voor zij wist, dat de afgezant des
keizers zich uit Rome verwijderd had. Dergelijke taferelen kwamen
later nog meermalen voor.
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Hoe het pausdom en de Italiaanse bevolking elkaar trouw bleven,
nemen wij het duidelijkst waar in de strijd tegen keizer Leo III,
de Isauriër. Die strijd ging oorspronkelijk niet over godsdienstige
kwesties. De keizer stelde financiële eisen, waartegen de paus zich
verzette. Verschillende pogingen, om de paus opzij te schuiven,
werden door het Romeinse volk verijdeld. Toen de exarch troepen
naar Rome zond, om Gregorius II weg te voeren, traden de Romeinen
andermaal voor de paus op, zodat de exarch niets beginnen kon. Bij
die onenigheid kwam in 727 het edict des keizers tegen de verering
der beelden. De milities van de ducaten Pentapolis en Venetië
weigerden, mee te doen aan een maatregel van geweld tegen de paus.
Zij gingen nog verder. Zij zegden hun Byzantijnse bevelhebbers de
gehoorzaamheid op en kozen eigen aanvoerders. Dit voorbeeld werd
overal in Italië nagevolgd. Tal van Byzantijnse bevelhebbers in Italië
werden gedood, ook de exarch van Ravenna. De Romeinen legden
de gelofte af, nooit te zullen dulden, dat de paus, de hoeder van het
Christelijk geloof, de verdediger der kerkelijke vrijheid, geweld werd
aangedaan.
Het zou de pausen weinig moeite hebben gekost, reeds toen een
einde te maken aan de Griekse heerschappij in Midden - Italië. Zij
deden dit echter niet en trachtten hun verdedigers het verschil
duidelijk te maken tussen het rechtmatige keizerlijke bewind en een
afzonderlijk onrechtmatig decreet van een ketterse keizer. Het
strookte nu trouwens ook met 's pausen belang, het wankele keizerlijke
regiem zo lang te handhaven, tot een andere macht voldoende steun
gaf. Want werd de Byzantijnse heerschappij gefnuikt, zonder dat de
paus elders voldoende ruggesteun vond, dan was Midden - Italië stellig
een prooi geworden der Longobarden. Het is dus begrijpelijk, dat de
pausen sedert het midden der achtste eeuw ongeveer de blik naar het
noorden gewend hielden, waar hun legaat Bonifacius een zo zegenrijk
hervormingswerk volbracht. Reeds toen begon ook hun politiek beleid
naar de zijde der Franken over te hellen, een toenadering, die eindelijk leidde tot de stichting van de Kerkelijke Staat en tot vernieuwing
van het westerse keizerschap onder Karel de Grote. Innerlijk los van
de Griekse heerschappij was de Latijnse bevolking van Midden - Italië
reeds in de eerste helft der achtste eeuw.
Wij vinden Rome's afscheiding van Byzantium geïllustreerd in
de naamlijst der pausen. Pausen van Griekse of oosterse herkomst
vinden wij tot in de achtste eeuw niet zelden. De zeven onmiddellijke
voorgangers van de Romein Gregorius II waren oosterlingen, gedeeltelijk Syriërs, gedeeltelijk Grieken. Op Gregorius II volgde nog een
Syriër, Gregorius III (731-741), en een Griek, Zacharias (741-752).
Met Zacharias echter is tot heden ten minste de rij der Grieken
onder Petrus' opvolgers besloten. Constantijn, de voorganger van
Gregorius II, is de laatste paus geweest, die naar Constantinopel ging,
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in 710; en hem vergezelde als jonge diaken de latere paus Gregorius II,
die bij de besprekingen aldaar zeer de aandacht trok door zijn wijze en
moedige taal. Hij is het, die in 719 Bonifacius te Rome ontving en
hem eerst als apostolisch afgezant, later als bisschop zonder vaste
zetel over de Alpen zond. In zijn tijd reeds begon het pausdom te
denken aan de grote ommekeer, die het verbinden zou met het
noorden. Stephanus 11 (752-757), de opvolger van de laatste Griekse
paus, bracht het plan tot volvoering, door met de stichting van de
Kerkelijke Staat de politieke scheiding tussen de pauselijke Stoel en
Byzantium in te leiden.
Alleen in Beneden - Italië, met zijn hoofdzakelijk Griekse bevolking, hadden de Byzantijnen zich kunnen handhaven. Zij bleven daar,
tot de Noormannen kwamen. Tot de huidige dag is daar de Griekse
liturgie ook in de katholieke Kerk gebruikelijk. Inmiddels had de
Byzantijnse keizer, begin zevende eeuw, ook de bezittingen aan de
oostkust van Spanje verloren, in de loop der zevende eeuw veroverden
de Saracenen de hele noordkust van Afrika, en dus bleven er van de
draden, die tussen oost en west gesponnen waren, niet veel meer
over. Het verkeer over de Middellandse Zee werd door de Arabieren,
die bekwame zeevaarders, steeds ernstiger bemoeilijkt en verstoord.
De groeiende vervreemding op kerkelijk-politiek gebied werd
nog versterkt, doordat het verschil van nationaliteit niet langer
over het hoofd gezien kon worden. Door een vergrieksing, die van

onder naar boven doordrong en steeds verder om zich heen greep,
kwam het oude eigen karakter van het oosten weer duidelijker te
voorschijn. Het oude Byzantium werd niet alleen een nieuw geograf isch en politiek, maar ook een literair middelpunt wij spreken
dan ook niet langer van een Oost - Romeins, maar van een Byzantijns
rijk. De oosterse cultuur vertoonde een nieuw karakter, dat wij met
het woord Byzantijns onderscheiden van de oude Romeinse cultuur.
De keizers stelden lange tijd pogingen in het werk, om het opkomen
van dat eigen karakter tegen te houden, wijl het in strijd was met hun
plannen op politiek gebied. Zij wensten beschouwd te worden als de
wettige vertegenwoordigers van het oude Romeinse rijk en duidden
dan ook zichzelf en hun onderdanen aan als Pw f2a ot die naam
Romaeërs is tot ver in het oosten nog steeds in gebruik. Lang nog
bleef het Latijn als officiële taal bij het staatsbestuur en de rechtspleging gehandhaafd, hoewel het als spreektaal steeds minder voorkwam. In het Corpus iuris van Justinianus had men de Latijnse taal
nog gebruikt, maar de meeste zijner Novellae zijn in 't Grieks gesteld,
evenals alle wetten van zijn opvolgers. Van keizer Mauricius (582-602)
af was het Grieks de handelstaal. Zeer interessant is het na te gaan,
hoe het Grieks geleidelijk op de munten te voorschijn komt. Het was
aanvankelijk de taal der lagere standen, dus vertoont het zich het
eerst op de koperen munten, later vinden we het ook op de zilveren
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munten, en ten laatste ook op de aristocratische gouden munten.
Griekse inscripties vinden we het eerst onder keizer Heraclius (610641), die op de koperen munten, in plaats van „in hoc vince
Év Zovrw v1 a liet plaatsen. Eerst in de achtste eeuw wordt de
Latijnse titel Augustus vervangen door de Griekse Baat)s 5 s of Aeairo p .
Langs gelijke lijn zien wij verandering komen in de nationaliteit
der heersers. De Latijnse familie van Theodosius stierf in 453 uit
met diens kleindochter Pulcheria. Zij werd opgevolgd door een
heterogene reeks geromaniseerde barbaren, alnaar er telkens door het
leger, dat uit verschillende elementen bestond, op de troon werden
geheven, tot keizer Justinianus. Toen Justinianus' huis was uitgestorven, kwam de eerste Griekse keizer, Tiberius (578-582). Een
latere kroniekschrijver, de Syriër Michael, noemt de voorganger van
Tiberius, Justinus II, de laatste Romeinse keizer. Wel vinden wij ook
daarna nog niet-Griekse keizers, van Romaans-Aziatische of GraecoSlavische herkomst, en zijn 'eerst de laatste dynastieën, van de elfde
eeuw af, zuiver Grieks (de Comneni, de Ducas, de Angeli, de Palaeologen en Cantacuseni), maar we nemen reeds van het einde der zesde
eeuw af, op de munten en in de bestuurstaal bijvoorbeeld, een duidelijke opkomst van het Grieks waar. Ook in de keizerskoppen op de
munten herkennen wij van de zevende eeuw af een nieuw type:
gezichten met een laag, breed voorhoofd, krachtige baard groeien
haarlokken opzij.
Op literair gebied moeten wij eerst nog een opleving der klassieke
letteren constateren, vooral ook vertegenwoordigd door de geschied
-schrijvePopu,AgatsThenvByzatium
Theophylactus. Dit is eenzelfde verschijnsel als de literaire arbeid van
Boëthius, Cassiodorus en Isidorus in het westen, die wij hebben
leren kennen als de laatste compilatoren van oude wetenschap, en
het duurde evenals in het westen tot in de zevende eeuw. Er na treedt
ook in het oosten een tijd van onvruchtbaarheid in, maar met een
minder diep verval. Nieuw leven echter vinden wij ook in het oosten
eerst in het begin der negende eeuw. Op het gebied der kunst, der
bouwkunst vooral, was het verloop weinig anders. Het volgde aanvankelijk nog oudchristelijk-hellenistisch-romeinse wegen, onder
krachtige oosterse invloeden echter, en bereikte een hoogtepunt in
de pompeuze koepelbouw der Hagia Sophia, die Justinianus in vijf
jaren tijds, door tienduizend arbeiders, in zijn residentie liet optrekken,
om de wereld te tonen, hoeveel glorie hij aan de Kerk had geschonken.
Kort daarna, in de zevende eeuw, beginnen de oude lijnen te dalen,
tot er in de negende eeuw een nieuwe ontwikkeling begint met een
eigen richting, die bij de westelijke stijl duidelijk afsteekt; immers, in
het oosten beoefende men met voorliefde de koepelbouw met Grieks
kruis of centraal kerkruim, terwijl koepelbouw in het westen slechts
hier en daar voorkwam, en de Romeinse basiliekvorm algemeen werd
",
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gevolgd. Ten laatste vertoont zich ook in de rechtsgeschiedenis in de
zevende eeuw een verval, waarop een ontwikkeling met eigen Byzantij ns karakter volgt.
Wij nemen dus op ieder gebied van beschaving tot aan het einde
der zesde eeuw een richting waar, die nog samenhang met het westen
vertoont, en vervolgens, na een stilstand van korter of langer duur,
de duidelijke ontwikkeling van een eigen stijl, die wij Byzantijns
plegen te noemen. Gebruiken wij het woord Byzantinisme, dan denken
we gewoonlijk slechts aan de bureaucratische verkalking van het
staatkundig leven: veel vormelijk gedoe en kruiperij onder ambtenaren en hovelingen van verschillende rang, serviele hoofsheid,
hof intrigues en despotische willekeur. Wel wordt daarmee het leven
aan het Byzantijnse hof gekenschetst, zoals het zich ontwikkelde
tegelijk met het keizerlijk absolutisme, dat gestijfd werd door de
nabije voorbeelden van Aziatische dwingelandij. Maar welbeschouwd
doen zich dezelfde verschijnselen overal voor, waar absolutisme
heerste in Spanje aan het hof van Filips II bijvoorbeeld en in
Frankrijk onder Lodewijk XIV en XV. In Constantinopel begon dat
leven aanstonds, toen de oud-Romeinse militaire monarchie door de
hervormingen van Diocletianus en Constantijn in een groot bureaucratisch organisme werd veranderd, dat slechts nu en dan door het
leger met ruwe hand werd aangetast, niet echter om het te vernietigen, doch slechts om de een of andere generaal tot het middelpunt
te maken, waar dan alles weer werktuiglijk omheen draaide, gelijk te
voren, terwijl de autocraat zelf, met alle mogelijke middelen verwij derd gehouden van het volk, met een geraffineerd ceremonieel
gedoe een heerschappij van de grofste willekeur voerde. Maar dat is
toch geen uitsluitend kenmerk van het nieuwe, eigen karakter, dat
we sedert de zevende eeuw in het oosten zien groeien, in tegenstelling
met het westen. Dat het westen er iets bijzonders in zag, kwam alleen,
doordat de invloed der Germanen daar geleid had tot een breuk met
de oude bureaucratische tradities der Romeinen geen vorst kon
daar tot absolute macht geraken, iedere rijksvorst werd binnen de
perken gehouden door zijn rijksgroten, wier macht de zijne evenaarde
en soms overtrof. Wat wij sedert de zevende eeuw in het oosten voor
nieuws en karakteristieks aantreffen, dat is in wezen het doordringen
van de Griekse aard. Die moest wel overwinnen op de duur, toen het
rijk, waarover de keizers te Constantinopel regeerden, bijna uitsluitend nog die delen omvatte, die bewoond werden door een Griekse of
vergriekste bevolking, Griekenland namelijk en het vergriekste Azië
tot aan de Taurus. Syrië, Egypte en Afrika werden bewoond door
Semieten of Berbers, die vroeger door de Romeinen tot onderwerping
waren gebracht, en nog in hun oude opvatting omtrent het Romeinse
rijk leefden. Waren die gedeelten vergriekst, dan was het toch slechts
heel oppervlakkig. Daarom bezweken zij ook snel onder de aanvallen
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der Arabieren, terwijl die noordelijk van de Taurus op taaier weerstand stieten. Wijl dus het Byzantijnse rijk was ingekrompen tot de
oude Griekse of volkomen vergriekste streken, en Justinianus' poging,
het Romeinse rijk in het westen weer aan het zijne te koppelen,
schipbreuk leed, kon het niet anders, of het Griekse element moest in
Constantinopel sterker op de voorgrond treden.
Die ontwikkeling in het oosten vertoont een duidelijke parallel
met die van het westen. Evenals in het oosten moest in het westen
het Latijn plaats maken voor de volkstaal. Het officiële Romeinse
vernisje werd verwijderd, de onderste lagen kwamen duidelijk
herkenbaar aan de oppervlakte. In de taal kwam dit tot uiting door de
locale eigenaardigheden van idioom. Weliswaar werd in het westen
de taal der onderste lagen sterker geromaniseerd dan in het oosten
bij de Grieken, maar de kracht dier onderste lagen openbaarde zich
op een andere wijze evenzeer: in de vorming van het nationaal
karakter namelijk, de oude aard der verschillende rassen. Het Franse
karakter is in hoofdzaak Keltisch, het Spaanse Iberisch. Het verschil
van verloop tussen oost en west komt dus voornamelijk hieruit voort,
dat de onderste lagen in het oosten steunden op een hogere cultuur
dan die in het westen, een cultuur, die weer met groter kracht naar
boven kon komen, toen de oude staatsvorm vernietigd werd. In het
oosten was de oude Griekse cultuur, die al voor de Romeinse had
bestaan, het fundament, waarop de Romeinse was opgebouwd. Zij
vooral schonk het Byzantijnse oosten zijn superioriteit boven het
westen, die zich eeuwenlang deed voelen. Eindelijk werkte tot het
onderscheid nog mee een nieuwe inslag, die verschilde. In het
westen trad de Germaanse inslag op, in het oosten de Slavische.
Hiermee komen wij aan de laatste omstandigheid, die tot de
afscheiding tussen oost en west medewerkte. Elk der beide delen
van het voormalige Romeinse rijk vormde een eigen cultuurgemeenschap. Het westen vormde, door Romeinse en Germaanse geest te
vermengen, de groep der Romaans - Germaanse volkeren. Het
Byzantijnse rijk werd het beschavingscentrum van een aantal nieuwe
volkeren, die uit het oosten stamden, voornamelijk van Oost - Slaven
en Zuid - Slaven. Elk der beide groepen kreeg hierdoor een afzonder lij ke taak, die haar er toe dwong, afzonderlijke wegen te betreden.
Waren het oosten en het westen blootgesteld gebleven aan dezelfde
gevaren en noden en dezelfde vijanden als vroeger, dan hadden zij
weer menig aanrakingspunt gevonden, zoals er in de tijd der Kruistochten tijdelijk toenadering ontstond door het gemeenschappelijk
verzet tegen de Saracenen. Maar toen was het met de vervreemding,
vooral op kerkelijk gebied, al te ver gekomen, om duurzame samenwerking toe te laten. Daartoe ware de kans in het begin der Middeleeuwen nog groter geweest. Maar juist in dat tijdperk drongen zich
op de plaats, waar'oost en west elkaar hadden kunnen raken, vreemde

344

Twe ed e bo ek Rome's afscheiding van Byzantium.

volkeren tussen hen in, die als isolatoren werkten en direct contact
verhinderden.
Na het vertrek der Oostgoten uit Pannonië bleef nog slechts
één Germaanse stam, die der Gepiden, aan de Beneden-Donau
wonen, en dan nog slechts voor kort. Zij werden vernietigd door de
West-Germaanse Longobarden. Dat was kort vóór de Longobarden
Italië binnendrongen. Toen verschenen er aan de Donau nieuwe
volkeren, die de wegen der Hunnen hadden gevolgd en tot het
Turkestanse ras behoorden. De eersten waren de gevreesde Bulgaren,
die zich taai hebben gehandhaafd tot heden toe. Maar reeds vóór de
Bulgaren waren er hier en daar voorposten der Slavische volkerenfamilie in het noorden van het Balkan- schiereiland komen opdagen.
Naast de Bulgaren en Slaven treden de Avaren op, verwanten van de
Hunnen. Zij overvielen in 567, als bondgenoten der Longobarden,
de Gepiden en nestelden zich in hun plaats. Zij breidden hun
heerschappij uit over de Slaven en Bulgaren en hadden enige tijd lang
de leiding bij de aanvallen, die van het noorden uit tegen het Byzantijnse rijk gericht werden. Misschien hadden de keizers verstandiger
gedaan, als zij hun legers die kant uit hadden gestuurd, in plaats
van naar de Oostgoten en Longobarden. Dan hadden zij soliede
veroveringen kunnen maken en met het westen relaties aan kunnen
knopen, in plaats van de tegenstellingen te verscherpen. Maar nu
de Griekse keizers naar die zijde slechts defensief optraden, konden
zij op de duur de poort aan de Donau onmogelijk gesloten houden.
Het noordelijk gedeelte van het Balkan-schiereiland werd in bezit
genomen door de nieuwe volkeren, onder wie de Slaven de machtigsten werden. Zij gooiden het Balkan-schiereiland overhoop, namen
het grootste deel der Romeinse bevolking, die nog in het noordwesten
huisde, in zich op en slaagden er zelfs in, de Bulgaren hun nationaliteit op te dringen. De stammen, die zich over het noordwesten
verspreidden, waren de Kroaten en de Serven. De Slaven speelden
tegenover het Byzantijnse rijk ongeveer dezelfde rol, als voordien de
Germanen tegenover het West-Romeinse rijk. Gelijk de Germanen
samengroeiden met de tradities en de overblijfselen der Romeinse
cultuurwereld, uit welke verbintenis de westerse cultuur voortkwam,
zo vormden de Slaven met de Grieken de Oost-Europese beschaving.
Hoeveel vorderingen en veroveringen de Griekse cultuur bij hen
maakte, kunnen wij opmaken uit de groei der Griekse kerk, gelijk
wij aan de verbreiding van het katholicisme de voortgang der westerse
cultuur kunnen afmeten. Niet alle Slavische volkeren echter sloten
zich bij de Griekse beschaving aan in hoofdzaak alleen de OostSlavische en Zuid-Slavische. Reeds in de zevende eeuw begint onder
hen het missiewerk der Griekse kerk, dat eerst in de negende eeuw
zijn hoogtepunt bereikt.
Toen werd Europa echter, ten gevolge der scheiding tussen de
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beide kerken, in twee helften en in twee culturele eenheden verdeeld;
en die verdeling berustte niet alleen op kerkelijke, maar ook op
nationale en politieke, op algemeen culturele tegenstellingen. Die zijn
evenwel niet zo groot, dat zij niet nog ooit te overwinnen zouden zijn.
Een veel diepere kloof dan er in de zevende eeuw tussen oost
en west gaapte, werd door de Islam geslagen tussen de noordelijke
en de zuidelijke landen aan de Middellandse Zee.
Nadat Mohammed, de profeet van de Islam, in 632 gestorven
was, breidde zich door het zwaard zijn aanhang snel uit. De tweede
opvolger, Omar, veroverde Syrië, Palestina, Perzië en bovendien
Egypte tot aan Cyrene, en vervolgens nog Tripolis. Toen daarna, in
661, Moawiya, stichter van de dynastie der Omajaden, de zetel van
het kalifaat naar Damascus verplaatste, begonnen de aanvallen op
Constantinopel. In 672 werd Constantinopel voor het eerst te land
en ter zee belegerd, en zeven jaren lang bleef het bedreigd. Toen
moesten de Arabieren het beleg der zo uitstekend beschermde en
handig verdedigde Griekse hoofdstad opgeven. Daarentegen viel in
het westen Carthago in hun handen in 698 werd die stad met de
grond gelijkgemaakt en reeds in 700 konden de troepen van de
stadhouder Musa opdringen tot aan de kusten van de Atlantische
Oceaan. De Berbers, tot de Islam overgegaan, sloten zich bij de
Arabieren aan, en er ontstond een gemengd ras, dat weldra onder de
naam Moren de schrik van het westen zou worden. De zeestraat
tussen Spanje en Afrika werd in 711 beheerst door de Berbers onder
Tarik, naar wie de berg tegenover Afrika Gibraltar werd genoemd.
Zij drongen dieper in Spanje door, hetgeen de onenigheden onder
de Westgoten in de hand werkte. De bloedverwanten van de afgezette
koning Witika hoopten door de inval van Tarik nieuwe macht te
verwerven. Roderik, de nieuwe koning, trok in Juli 711 tegen de
Berbers op, maar hij werd slechts door een gedeelte van zijn innerlijk
zeer verdeeld volk geholpen en leed daardoor, aan de Guadelete nabij
Xeres de la Frontera, de nederlaag. Musa, de stadhouder, kwam
vervolgens zelf uit Afrika over en veroverde Spanje verder, op het
Baskische land in het noorden na.
Daarna werden de aanvallen der Arabieren op Europa, nu in
het oosten, dan in het westen, steeds veelvuldiger en krachtiger. Een
jaar lang tastten zij Constantinopel weer aan, doch in 717 werden zij
vandaar teruggedreven. In het westen echter hield ook de Pyreneeëngrens hen niet tegen. Aquitanië, het land van hertog Odo, werd
veroverd; in 731 ongeveer stond stadhouder Abderrahmán aan de
Loire. Toen eindelijk, bij Poitiers, kon Karel Martel tegen hem
optrekken met heel de strijdmacht van het Frankische rijk, dat onder
die Karolingische vorst gelukkig voor het westen één was geworden. Door de overwinning van Karel Martel werd het westen gered.
De springvloed van Arabische veroveringszucht was voorlopig gestuit.
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Maar een dreigend gevaar bleven de Arabieren ook daarna, door
de verovering van het rijk der Westgoten en door de heerschappij,
die zij over de Middellandse Zee uitoefenden. Dit gevaar was voor
het westen een ernstige aansporing, aan eigen behoud te denken en
door samenwerking redding te zoeken. Zo werkte alles er toe mee, om
het vasteland in het westen onder het bestuur der Karolingers te
brengen. Daartoe dwong de nood van de tijd. En die bleef tot eendracht en samenwerking dwingen, toen het Karolingische rijk uiteenviel. Het dreigende gevaar van de kant der Arabieren was niet alleen
een militair, maar ook een godsdienstig en cultureel probleem van
het hoogste gewicht.
Na het Byzantijnse rijk en het westen traden de Arabieren op
als de derde erfgenaam, die er na de val van het rijk der antieke
cultuur naar streefde, de leiding der beschaving in handen te nemen.
De landen, die door de Islam veroverd waren, bezaten misschien
nog een groter gedeelte van de erfenis der oude cultuur dan het
westen, want onder die landen waren de oudste cultuurgebieden.
De schatten van oude beschaving, vooral door de zeer intelligente
Syriërs verbreid, stelden hen in staat, een culturele praal ten toon te
spreiden te Cordoba, te Bagdad, Damascus en Cairo waarmee
het westen in de verste verte niet kon wedijveren. De Arabieren
hadden in die tijd de wereldhandel in handen. Als ruilhandel over
de Middellandse Zee werd die tussen Europa, Azië en Afrika gevoerd.
Maar ook te land hebben hun kooplieden sporen achtergelaten, door
het Russische binnenland tot aan de Oostzee. Hun natuurlijke kracht
en hun militaire macht waren minstens aan die van het westen in de
achtste eeuw gelijk. Dat zij door de Frankische legers onder Karel
Martel bij Poitiers verslagen waren, betekende slechts, dat hun aan
die kant van Europa een grens was gesteld. In de loop -der negende
eeuw drongen zij, al was het ook langzaam, met kleine stappen
weer verder : zij veroverden Sicilië, plunderden de kusten van Italië
en nestelden zich aan de Rhone-mond. Hun offensieve kracht was
nog niet gebroken. Ook na de Kruistochten nog beheersten zij met
hun schepen de Middellandse Zee. In Azië drongen hun krijgers
door tot Turkestan en Indië, in Europa tot de Grote St. Bernhard,
in Afrika tot diep in de binnenlanden eerst in onze tijd werden zij
vandaar teruggedrongen.
Ondanks dit alles hebben de Arabieren, die zo'n grote voorsprong
hadden, tegenover wie Byzantium en het westen zich in de negende
en tiende eeuw slechts met moeite konden verdedigen, de leiding der
-

wereldcultuur niet kunnen veroveren. Hoe kwam dat? Door interne

oorzaken. Zij bezaten het Christendom niet, en misten dus de
afdoende beschavende macht. Weliswaar heeft de Islam aanvankelijk,
door zijn gebod, het geloof met het zwaard te verbreiden, de uiterlijke
kracht der Arabieren verhoogd; op het slagveld had het zijn waarde,
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dat hun kaliefen tegelijk veldheren en opvolgers van de profeet,
leiders des geloofs en aanvoerders der legers waren. Maar al kon de
Islam, met ontzaglijke kracht aanvallend, staten onderwerpen, kort
na die verovering verlamde die kracht; en dat hij die telkens opnieuw
te velde kon brengen, dankte hij aan het nieuwe frisse bloed, waarover
hij telkens te beschikken kreeg: de Berbers, de Seldsjoeken, de
Osmanen. De Islam bezat niet de rustige, regelende kracht der
Christelijke leer, die het verstand ontwikkelde en de wil leidde.
„Gaat heen en onderwijst alle volkeren," luidde de opdracht van
de verrezen Verlosser. De apostelen, mannen, die niets bezaten en
niets wilden bezitten, moesten niet als krijgers optreden, maar als
leermeesters; het verstand en het hart der mensen moesten zij winnen
voor de Christelijke leer, die gelijkelijk voor alle volkeren bestemd
was, die geen onderscheid maakte tussen meesters en slaven, die aan
de vrouw evenveel menselijke waarde toekende als aan de man. Niet
oorlog, maar vrede zou de leuze zijn, waaronder de verkondigers
der Christelijke leer zich aandienden. Door zulk een leer werd de
grond geprepareerd voor een vrije ontwikkeling van het individu en
van de volkeren, werd in het gebod der naastenliefde de machtigste
prikkel gegeven tot vooruitgang op sociaal gebied, werden de beste
krachten te werk gesteld, om orde te scheppen in het binnenste van
iedere mens en in de staten. Al die krachten miste de Islam, dus kon
hij slechts staten met despotisch bewind in het leven roepen. De
toekomst behoorde echter aan die volkeren, die in staat waren, de
zelfstandigheid der naties en de grootst mogelijke vrijheid voor de
enkeling te verenigen met vrede en orde. De leidende en regelende
kracht, die het Christendom eigen was, door zijn verlangen naar

vrede, door zijn opdracht tot onderwijzen, gebruikte de Kerk allereerst, met het voorbeeld van de antieke bestuursvorm voor ogen, om
haar eigen wetsorde tot stand te brengen. Nadat de inrichting der
Kerk het grootse voorbeeld had gegeven, kwam die kracht bij monde
der geestelijke raadslieden de heersers der nieuwe westerse staten
ten goede.
Maar waarom heeft dan het Byzantijnse rijk de leiding der
wereldcultuur niet kunnen behouden, die het in de zesde eeuw, in
de tijd van Justinianus, toch blijkbaar in handen had? Daar immers
waren de oude tradities, nooit geheel afgebroken, nog machtiger dan
waar ook. Daar stond de wieg van het Christendom, daar had de
Christelijke godsdienst het vuur van overgave aan de dienst Gods
nog krachtiger doen oplaaien dan in het westen; daar had zich het
eerst het kloosterwezen ontwikkeld het westen had slechts verder
gewerkt naar de modellen, die het vandaar had gehaald. Uit hetgeen
reeds gezegd is, weten wij, dat de vrije ontwikkeling van het kerkelijke
en politieke leven gestremd werd door het caesaropapisme in het
kerkelijke leven, door de nooit verbroken traditie van het oude
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absolutisme. Het was daartegenover van het allerhoogste belang, dat
in het westen de geestelijke en de wereldlijke macht gescheiden
waren, dat de Kerk in de opvolger van de H. Petrus een zelfstandig
hoofd bezat, dat het - voorrecht handhaafde, onder niemands rechtsbevoegdheid te staan. De zelfstandigheid, daar aan de Kerk verzekerd
door haar algemeen erkend eigen opperhoofd, werd nog begunstigd
door de belangrijke rol, die de Kerk te vervullen had gekregen bij de
overdracht der oude tradities, de bewaring der geestelijke schatten,
de leiding der verstandelijke ontwikkeling in het westen. In het
Byzantijnse rijk, waar de antieke overlevering niet onderbroken werd,
kreeg de Kerk een zodanige taak niet in gelijke mate te vervullen.
In het westen ging de oude staat, de oude samenleving te gronde;
de nieuwe volkeren werden door de Kerk opgevoed, tegenover hen
nam de Kerk de plaats in ener lerares, naar wie men met dankbare
verering opziet. Toch ontbrak het ook hier niet aan wrijving en strijd
tussen geestelijke en wereldlijke macht, tussen staat en Kerk, tussen
keizerschap en pausdom. Wij kunnen die onenigheden betreuren,
maar mogen ons ook niet verhelen, dat zij voor de ontwikkeling der
beschaving een groot voordeel meebrachten: zij onderhielden tussen

die beide machten de nodige spankracht, beveiligden beider zelfstandigheid. Van weerszijden ging men soms te ver: van de ene kant,
door van de Kerk een staatskerk te willen maken; van de andere kant,
door de theorie te formuleren, dat de wereldlijke macht haar gezag
niet dan door bemiddeling van het kerkelijk gezag van God ontving.
Noch bij de instelling van een staatskerk, noch bij een hiërocratisch
bewind kon de westerse cultuur baat vinden.
Nog op een ander punt valt in het westen een gelukkige verdeling der krachten waar te nemen, tegenover een ongezonde overwoekering naar één kant in het Byzantijnse rijk. Wij bedoelen de
onbeperktheid der keizerlijke macht. Haar bevoegdheden, en vooral
de overdracht dier macht, waren onvoldoende omschreven, zeker in
vergelijking met andere punten, die tot in bijzonderheden geregeld
waren. Dus bestond er geen kans op een worsteling der geesten, die
de kloof tussen kroon en onderdanen overbruggen kon, maar lag de
weg open voor usurpatie en strijd om de troon. Van de 107 personen,
zo heeft men uitgerekend, die van Arcadius' troonsbestijging in 395
tot de inneming van Constantinopel door de Turken in 1453 de
keizerstitel droegen, zijn er slechts 34 als keizer in hun bed gestorven;
de anderen moesten afstand van de troon doen, of zijn in de gevangenis gestorven, of omgekomen van honger of ten gevolge van
mishandelingen, of in de oorlog gesneuveld, of vermoord; de laatste
categorie telt twintig keizers. Met wisselend geluk werd er om de
troon gestreden door de ambtenarenpartij in de hoofdstad en het
leger een verschijnsel, dat vaak voorkomt als kenmerk van seniele
cultuuraftakeling.
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Het Byzantijnse rijk kon geen hechte innerlijke orde bereiken,
doordat het verstoken bleef van de beslechtende invloed der geestelijke
macht, die de Kerk was; maar evenzeer ontbeerde het de frisse inslag
van Germaanse vrijheidsdrang, die in het westen niet alleen de oude
bureaucratische tradities der Romeinen had gebroken, maar het de
westerse heersers bovendien lange tijd onmogelijk maakte, zich een
absolute macht aan te matigen. In het westen was de verhouding
tussen de rijksgroten en de kroon heel anders dan in het oosten. Op
de middeleeuwse Byzantijnse miniaturen liggen de Byzantijnse
rijksgroten voor hun keizer op de grond uitgestrekt. Op de westerse
miniaturen nemen de groten wel een eerbiedige houding aan, maar
zij staan naast hun vorst slechts als hun een leen wordt geschonken
knielen zij voor hem, op één knie. De middeleeuwse ridder voelde
zich aan zijn leenheer verknocht door de vrijwillig aanvaarde persoonlijke band van morele trouw wij zullen later nog zien, welke
winst het middeleeuwse feudale stelsel de cultuur heeft gebracht,
door het schone ideaal te ontwikkelen van de homo legalis, de loyale
man, die zijn plichten tegenover zijn heer en tegenover zijn ondergeschikten afmeet en vervult volgens de zedelijke princiepen van
trouw en rechtschapenheid.
Vervolgens had het westen geen gebrek aan decentraliserende
krachten, die de ontwikkeling van een star imperialisme verhinderden,
integendeel een veelvoudige geleding teweegbrachten, waardoor het
evenwicht bewaard, de beschaving vooruitgeholpen werd. Het geheim
der nieuwe westerse cultuur lag in het evenwicht der verschillende
krachten, de universele concentrerende en de nationale decentraliserende kracht, de feudale en de souvereine macht, in het evenwicht
tussen keizerschap en pausdom, tussen de afzonderlijke naties
onderling. Daaruit heeft zich een veerkracht ontwikkeld, die in
voortdurende vernieuwing aan het westen de overmacht schonk
tegenover de Islam zowel als tegenover het oosten, en ten slotte aan
het westen de leiding der wereldbeschaving verschafte. De eerste
stap tot de vorming van die westerse cultuurgemeenschap was de
aansluiting der westerse volkeren bij de pauselijke Stoel. Daardoor
werden de delen, Romanen, Kelten en Germanen, door de gemeen
kerkelijke banden aaneengebonden. Tegelijk hiermee en-schapelijk
ten gevolge hiervan kwam het pausdom los van het oosten en dreef
het Frankische rijk de Arabieren terug, waardoor de nieuwe cultuurgemeenschap beveiligd werd. Nu konden de westerse volkeren, al
was het dan steeds met het zwaard in de hand, zich toe gaan leggen
op de ontplooiing van die beschavingsrijkdom, die een liefderijke
Voorzienigheid hun in de schoot had gelegd. Het begin dier ontplooiing was de stichting van een grote continentale staatseenheid,
die een nauwe relatie schiep tussen geestelijke en wereldlijke macht
door het verbond tussen de keizerlijke troon en de pauselijke Stoel.
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Die staatseenheid moest echter niet de duurzame vorm der toekomst
zijn. Want dan zouden ook hier de Byzantijnse euvels optreden.
Weldra werd die staatseenheid weer verbroken. Hierdoor werden de
krachten der Kerk voor een tijd weer verlamd zij kwam dan ook
met energie voor de staatseenheid op. Maar uit de ontbinding kwam
een indeling in naties voort, die voor de beschaving slechts voordeel
betekende, en de geestelijke factoren, door de eenheid gevormd, tot
nog krachtiger werking bracht. Dit zijn de hoofdlijnen, waarlangs in
het rijk der Karolingers de ontwikkeling verliep.

§ 7. Het verbond tussen Pausdom en Keizerschap
De cultuurgemeenschap, die zich in het westen van Europa
had gevormd, berustte, gelijk allen inzagen, op het gemeenschappelijk
geloof, op de nauwe aansluiting bij de paus te Rome, vooral door
de arbeid der Angelsaksische Benedictijnen tot stand gebracht. De
hervorming der Frankische kerk, door Bonifacius bewerkt, vond in
een nauwe relatie met Rome haar bekroning. Rome was echter tevens
het middelpunt der literaire traditie en kwam die tot nieuwe bloei,
dan was het algemene peil der beschaving daarmee ten hoogste gebaat.
De paus en de Romeinen zagen aan de pelgrims, die sedert het begin
der achtste eeuw te Rome aankwamen, hoeveel krachten er gereed
lagen, om voor de aansluiting bij Rome te werken. Wilde men aan de
cultuurgemeenschap nog enige organische vorm geven, dan kon dit
in geen geval buiten de paus om geschieden. Maar dan kon men
ook de politieke macht in het noorden niet achteloos voorbijgaan.
Hoeveel betekenis die had, was duidelijk genoeg gebleken door
Karel Martel's overwinning bij Poitiers, door de hulp, die de zonen
van Karel Martel Bonifacius hadden bewezen. Dus lag het voor de
hand, dat de cultuurgemeenschap zich openbaren zou in een verbond
tussen die politieke macht en het pausdom. Een bijzondere drang in
die richting werd bovendien uitgeoefend door de benarde toestand
van de pauselijke Stoel en van de Romeinen in Midden-Italië, die
niet onder de macht der Longobarden wilden geraken, maar door de
Byzantijnse keizer in de steek werden gelaten. Wie kon hen verdedigen tegen de Longobarden? Niemand dan de Frankische vorsten.
Reeds anderhalve eeuw vroeger had een paus, met profetische blik,
in de Franken de beschermers van Rome gezien. In een brief aan
bisschop Aunachar van Auxerre had paus Pelagius II in het jaar 580
openlijk verklaard, dat de katholieke Frankische koningen, als naburen,
door de goddelijke Voorzienigheid waren aangewezen als de redders
van Rome en van Italië. 1 ) Nu kwam de tijd, waarin de Franken die
vo orspelling in vervulling zouden doen gaan.
1

) M. G. Epp. III, 449.
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Toen de Longobarden in 739, onder koning Liutprand, Rome
weer eens deerlijk benarden, het Romeinse ducaat verwoestten, en de
belangrijke grensversterking aan de Tiber veroverden, terwij 1 de weg
was afgesneden voor ' alle hulp uit Ravenna, zond paus Gregorius III
een eerste gezantschap naar de machtige hofmeier van het Frankische rijk, Karel Martel, om hem te verzoeken, het graf van de apostel
te beschermen. De afgezanten hadden kostbare geschenken meegenomen en hoog gewaardeerde reliquieën : sleutels van het graf van
St. Petrus met deeltjes der boeien van de prins der apostelen, symbool
van hun smeekbede. Het belang van die missie werd zeer goed
gevoeld. De brieven, die Gregorius III aan Karel zond, openen de
kostbare reeks brieven, die door de pausen tot Karel Martel, Pepijn
de Korte en Karel de Grote werden gericht, en die in de geleerde
wereld bekend staan onder de naam Codex Carolinus. Maar de
herhaalde hulpkreet des pausen bracht het verhoopte resultaat niet.
Karel Martel stond met de koning der Longobarden in een zeer
vriendschappelijke betrekking, die hij niet wenste te verbreken.
Toen hij in 738 te velde moest trekken tegen de Saksen, had hij
Liutprand te hulp geroepen tegen de Saracenen, die weer een inval
in Zuid-Frankrijk hadden ondernomen. Hij heeft toen waarschijnlijkk
ook nog niet begrepen, van hoeveel belang het geestelijk gezag des
pausen voor hem en zijn geslacht kon zijn. Dit zagen zijn zoons veel
helderder in. Karloman, de oudste, was na zijn troonsafstand in 747
naar Rome gekomen, om zich door paus Zacharias in de geestelijke
stand te laten opnemen en zich in de nabijheid van Rome in klooster
lijke stilte te begeven, eerst op de berg Soracte, toen in Monte Cassino.
Daar werd korte tijd later een nog meer bekende koning het haar

afgesneden. De opvolger van Liutprand, de Longobardische koning
Rachis, had zich zo diep getroffen gevoeld door de vermaning, die
paus Zacharias hem toediende wegens zijn verstoring van de vrede,
dat hij naar Rome kwam en met zijn echtgenote en dochter het
voorbeeld van Karloman volgde.
Zo groeide de geestelijke macht des pausen, en met nuchtere
berekening wilde Karloman's broeder Pepijn van die macht gebruik
maken tot uitvoering van de plannen, die hij koesterde, sinds hij
alleenheerser in het Frankische rijk was geworden en naar de koninklij ke waardigheid streefde. Velen stemden met die plannen in en
wilden gaarne medewerken, om een einde te maken aan die wankele
toestand, dat de heerserstitel nog steeds door de ' zwakke Merovingers
werd gedragen, terwijl het wezen en de practijk der heerschappij al
bijna een eeuw in de handen der Karolingische hofmeiers berustten.
Een hunner argumenten zal geweest zijn, dat die wanverhouding
in strijd was met een oude grondregel van het Germaanse recht, die
van de koning niet alleen koninklijke afkomst, maar ook persoonlijke
bekwaamheid eiste. Toch was het aantal dergenen, die bezwaren
24. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. I.
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hadden, nog groot, en voor Pepijn was het een levenskwestie, zijn
troon te vrijwaren tegen alle principiële tegenstand. Wie bezat het
gezag, om een uitspraak te doen, waarvoor allen zich zouden bukken?
Nauwelijks was die vraag gesteld, of men was het eens over het
antwoord. Alleen het hoofd der Kerk, de paus, kon een dergelijke
beslissing geven. Dus werden bisschop Burchard van Würzburg en
abt Fulrad van St. Denis naar Rome gezonden om de paus de vraag
voor te leggen, of het niet beter was, dat diegene koning genoemd
werd, die de macht bezat, dan dat hij, die de macht ontbeerde, de
koningstitel droeg. Paus Zacharias antwoordde bevestigend, waarop
Pepijn tot koning werd gekozen. Volgens het gebruik, door de Ieren
bij de Angelsaksen ingevoerd, werd Pepij n's koningschap voor heel
de toekomst door de Kerk gezegend, doordat ook de bisschoppen,
onder wie Bonifacius, hem zalfden.
Wij staan hier voor een der vele gevallen in de geschiedenis, die
wij als zeer merkwaardige samenloop van omstandigheden plegen te
bestempelen: de macht der Karolingers werd voorgoed bevestigd
juist op het moment, dat hun de taak toeviel, krachtige invloed uit te
oefenen op het lot van de pauselijke Stoel en de vorm te bepalen,
waarin de westerse cultuurgemeenschap zou worden gegoten. In
datzelfde jaar 751, waarin Pepijn op de Frankische koningstroon
werd verheven, bezweek in Midden-Italië de macht der Byzantijnen.
Aistulf, de opvolger van Rachis, veroverde de residentie van de

Byzantijnse exarch, Ravenna, en daarmee was tevens het reeds lang
twijfelachtige lot van het exarchaat en de Pentapolis, de gebieden
rondom Ravenna en Ancona, beslist. Ook het middengedeelte van
de kust der Adriatische Zee viel in handen der Longobarden. Alleen
het ducaat Rome bezaten zij nog niet. Maar hoe kon dat kleine stukje
land weerstand bieden aan de macht der Longobarden? Op Liutprand
en Rachis had het geestelijk gezag van Petrus' opvolger een blijvende
indruk gemaakt Aistulf echter was daar de man niet naar. Door
pauselijke smeekbeden was er bij hem op de duur niets te bereiken.
Dus zouden de Longobarden hun wensen snel vervuld hebben gezien,
zouden zij weldra het hele schiereiland veroverd hebben, als er geen
macht van buiten, groter dan die der Longobarden, Italië's lot
kwam leiden.
Stephanus II, een Romein, aarzelde niet, er met al zijn geestelijk
en persoonlijk gezag bij de nieuwe koning der Franken op aan te
dringen, dat deze nu eindelijk tussenbeide zou komen. Begeleid door
bisschoppen en priesters, de hoogste ambtenaren van zijn kanselarij,
trok hij de Alpen over naar de Frankische koning. Nog nooit was er
een paus de Alpen overgetrokken. Wel waren er menigmaal pausen
naar Constantinopel gereisd. Dat Stephanus II zich nu niet naar het
oosten, maar naar het noorden begaf, wees duidelijk de nieuwe
richting aan, die het pausdom had ingeslagen. Stephanus' weg leidde

Het verbond tussen Pausdom e n Keizerschap

353

over de Grote St. Bernhard, St. Maurice en westelijk Zwitserland,
de oude baan der beschaving, waarop hier de Oost - Frankische en
de Italiaanse invloedssferen elkaar raakten. Pepijn de Korte wachtte
hem op te Ponthion, bij Bar-le-Duc. De koning der Franken ging zijn
gast een uur ver tegemoet en begroette hem met de grootste eerbied.
Hij steeg van zijn paard, knielde neer en leidde, gelijk koning Liutprand al eens bij paus Zacharias had gedaan, het paard van de paus
enige tijd bij de teugel. Daaruit heeft zich het ceremonieel ontwikkeld,
dat de keizers later bij hun ontmoetingen met de pausen in acht
namen, en waartegen Frederik I ten onrechte bezwaar maakte. Die
gedenkwaardige eerste ontmoeting had plaats de 6e Januari 754, en
kort daarop werd er te St. Denis een overeenkomst gesloten, die de
inleiding werd tot het verbond tussen paus en keizer in de Middel eeuwen. De paus en de koning der Franken beloofden elkander
aanhankelijkheid en vriendschap. Pepijn beloofde met zijn twee zoons,
Karel en Karloman, de Roomse Kerk en de paus steeds te zullen
verdedigen. Daartegenover kende de paus de koning en zijn zoons
de titel van patricius Romanorum toe, waarbij hij ongetwijfeld
gedacht heeft aan de hoogste Byzantijnse ambtenaren in Italië, de
exarchen te Ravenna, die, dezelfde titel voerend, in het bijzonder
verplicht waren geweest, de pauselijke Stoel en Rome te beschermen.
Nog meer stelde Pepijn het op prijs, dat de paus het Frankische
koningschap der Karolingers opnieuw bevestigde, door Pepijn en
zijn zonen als patriciërs en koningen te zalven en te zegenen. Wijl
de paus aldus de heerschappij der Karolingische familie ten aanzien
der rijksgroten had bekrachtigd, mocht hij practische tegenprestaties
in Italië verwachten.
Om de paus en de Romeinen, die eerst in de laatste tijd door de
Longobarden onderworpen waren, en voor wie de paus als voorspreker optrad, de vrijheid te verzekeren en hen ook voor de toekomst
tegen de Longobarden te beschermen, vaardigde Pepijn de besluiten
uit, die leidden tot de stichting van de Kerkelijke Staat, al moest hij,
om ze uit te voeren, tweemaal tegen de Longobarden te velde trekken,
in 754 en in 756.
De nieuwe Kerkelijke Staat was oorspronkelijk de staat van
diegenen, die Romeins wilden blijven, niet Longobardisch wilden
worden, en het ook niet werden, in zekere zin dus het laatste overblijfsel van het Romeinse rijk. Dit had zich slechts daardoor in stand
kunnen houden, wijl het nu beschouwd werd als behorende tot het
uitzet van de paus, die daarmee bij zijn intrede in de westerse cultuurgemeenschap de zekerheid kreeg, dat zijn onafhankelijkheid niet
aangetast zou worden, dat hij in volledige vrijheid de geestelijke
leiding over het westen zou kunnen uitoefenen. Maar gelijk steeds
vertoonde de practische werkelijkheid menigmaal heel weinig overeenkomst met de ideale opvatting.
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Toen Rome de hoofdstad was geworden van de Kerkelijke Staat,
was de eendracht er minder groot dan voorheen. Sinds er aan de
pauselijke waardigheid een niet geringe wereldlijke macht verbonden
was, werd er weldra op schandelijke wijze om het bezit van de
pauselijke zetel gestreden. Na de dood van Paulus I, de broeder en
opvolger van Stephanus II, in 768, dreef hertog Toto van Nepi met
geweld de wijding van zijn broer Constantijn, die nog leek was, door.
Er was zo'n ommekeer in de verhoudingen gekomen, dat de Longobardische koning Desiderius te hulp werd geroepen, om de Roomse
Kerk van die indringer te bevrijden. Maar toen wilde de Longobardische partij een eigen vertrouweling, de priester Philippus, op de
pauselijke zetel verheffen. Eerst toen deze verdreven was, kon er op
het oude Forum een regelmatige verkiezing plaatsvinden. De geestelijken, het Romeinse leger met zijn aanvoerders en alle burgers kozen
Stephanus III, de vertrouweling van Paulus I. De volksmenigte was
echter niet tevreden, voor zij op de indringers en hun aanhangers
een afschuwelijke wraak had genomen. Constantijn, de onwettige
paus, werden de ogen uitgestoken, tal van zijn aanhangers ondergingen
hetzelfde lot, of hun werd de tong uitgerukt. Begrijpelijker komt het
ons voor, dat in 769 een Lateraanse synode, waaraan Frankische
bisschoppen deelnamen, en die Constantijn plechtig veroordeelde,
de leken voorgoed deelname aan de pauskeuze ontzegde, al kon die
bepaling nog niet worden doorgevoerd. Korte tijd daarna werden de
hartstochtelijke leiders der Frankische partij, die voor de genoemde
mishandelingen verantwoordelijk waren, door de wraak hunner
tegenstanders getroffen: de kanselier Christophorus en zijn zoon
Sergius werden de ogen uitgestoken. Een andere omstandigheid,
waardoor de positie van de pauselijke Stoel nog meer geschaad werd,
was de houding van aartsbisschop Leo van Ravenna. Die trachtte
in het exarchaat Ravenna een eigen kerkelijk staatje te stichten.
Door al die verwarring werd het voortbestaan van de jonge
Kerkelijke Staat ernstig in gevaar gebracht. Dat die gevaren bezworen
werden, is vooral te danken aan de schrandere paus Hadrianus, een
Romein van aanzienlijke familie, die men de tweede stichter van de
Kerkelijke Staat zou kunnen noemen. Toen Desiderius, de koning der
Longobarden, een dreigende houding aannam, riep hij andermaal de
koning der Franken te hulp. Dat was Karel, de grote Karolinger, die
nu enige tijd in het centrum onzer belangstelling moet staan.
Na zijn vaders dood in 768 had hij aanvankelijk het rijk der
Franken gedeeld met zijn broer Karloman; nadat deze in 771 overleden was, heerste hij alleen. Hij gaf aan het verzoek des pausen

gevolg, door in 773 met een leger in Italië te verschijnen. Na een
langdurige belegering moest Desiderius zich in zijn hoofdstad Pavia
overgeven, en Karel wierp zich in zijn plaats als heerser der Longobarden op. Hij voerde nu ook de titel patricius, die hij, tegelijk met
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zijn vader en zijn broer, te St. Denis van paus Stephanus II had
gekregen, zodat zijn volledige titel luidde: „koning der Franken en
Longobarden en patricius der Romeinen". Tijdens het langademige
beleg van Pavia was Karel in 774 naar Rome gekomen, om daar het
Paasfeest te vieren. Met grote plechtigheid, zoals men vroeger de
exarch ontving, werd de eerste noordse verdediger, die de eeuwige
stad betrad, ingehaald. In opdracht des pausen kwamen de Romeinse
autoriteiten hem reeds bij het meer van Bracciano, dertig milia van
Rome, met de banier der stad begroeten. Aan de voet van de Monte
Mario hadden de Romeinse troepen zich opgesteld. Daar stonden
ook de schoolkinderen met palm- en olijftakken, en met luide vreugdekreten werd Karel welkom geheten. Toen Karel vervolgens de
kerkelijke waardigheidsbekleders met kruisen en vanen zag naderen,
steeg hij van zijn paard en legde de verdere afstand naar de basiliek
van St. Petrus te voet af.
In het atrium van de St. Pieter wachtte Hadrianus het hoge
bezoek af. Volgens vroom gebruik kuste Karel elk der treden, die
omhoog leidden naar het atrium. Paus en koning begroetten elkaar
met een omhelzing; toen gingen zij hand aan hand de basiliek binnen,
terwijl de geestelijkheid en alle aanwezigen het „Geloofd zij hij, die
komt in de naam des Heren" aanhieven. Nadat Karel en zijn gevolg
aan de eerste eis van hun godsvrucht hadden voldaan, daalde Hadrianus met hen af in de crypte van de H. Petrus, en daar, op de eerbiedwaardigste plek van Rome, zwoeren paus en koning wederzijdse trouw.
Nu begaf men zich naar de Lateraanbasiliek, waar Karel de doopplechtigheden bijwoonde, die toen al niet meer in de Paasnacht, maar
in de namiddag van Goede Vrijdag werden gehouden. Op Paaszondag

werd Karel, op bevel des pausen, door de Romeinse overheid en de
troepen van zijn verblijf naar de S. Maria Maggiore geleid, om daar
de feestelijke godsdienstoefening bij te wonen. Op Paasmaandag
woonde hij de pontificale Mis bij in de St. Pieter, op Paasdinsdag in
de St. Paulus, en nadat hij aldus in de meest beroemde kerken en
aan de meest beroemde graven had gebeden, begonnen op Paaswoensdag belangrijke politieke besprekingen in de St. Pieter. Die
eindigden hiermee, dat Karel zich bereid verklaarde, een oorkonde
te laten opmaken, waarin hij tegenover de paus de beloften herhaalde,
die paus Stephanus II te Quiercy had ontvangen, in een oorkonde
van Pepijn de Korte, voor deze in 754 optrok naar Italië. Dit nieuwe
document werd door Karel en zijn rijksgroten, gelijk reeds vroeger
in dergelijke gevallen gebruikelijk was, eerst op het altaar van de
H. Petrus en toen opde confessio neergelegd, opdat St. Petrus het in
zekere zin in ontvangst zou nemen, want het was op naam gesteld
van de H. Petrus en zijn opvolgers, en de prins der apostelen werd er
persoonlijk in toegesproken. Eerst na deze ceremonie overhandigden
zij het de paus, nadat zij nog een plechtige eed hadden afgelegd, alle
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beloften, die er in voorkwamen, te zullen nakomen. De verbintenissen,
die aldus werden aangeknoopt, hadden niet uitsluitend betrekking op
de eigendom van de Kerkelijke Staat, hetgeen wel hieruit blijkt, dat
Karel van de paus een verzameling der canones van Dionysius
Exiguus, vermeerderd met enige pauselijke decretalen, ten geschenke
kreeg.
Hij beschouwde het als zijn taak, er toe mede te werken, dat
de rechtsbronnen, zoals zij in de Romeinse kerk van kracht waren,
bekend en verspreid werden als kerkelijke norm en officiële notitie
van het Christelijk recht. Deze verzameling werd de DionysioHadriana of Hadriana genoemd. Zij verdrong alle codices, die te
voren in het Frankische rijk in gebruik waren, en werd in 802 door
het concilie van Aken als „Codex canonum", als algemeen geldig
wetboek der Frankische kerk gewaarmerkt.
Tegen de uitvoering van de schenkingsbelofte, die Karel toen
zo plechtig had opgemaakt en uitgereikt, rezen echter allerlei bezwaren. De grond, waarop de pauselijke aanspraken steunden, was door
de volgende gebeurtenissen snel aan het gezicht onttrokken. Stephanus II had aanvankelijk Pepijn's hulp tegen de Longobarden ingeroepen ter wille der Latijnse bevolking, die niet Longobardisch wilde
worden; als opvolger van de H. Petrus, als opperhoofd der Kerk had
hij die hulp verkregen. Snel was het besef, dat de paus eens ter
bescherming van nationale belangen over de Alpen was getrokken,
op de achtergrond geraakt. Slechts voor de glorie van de - H. Petrus,
voor de vrijheid en de macht der Roomse Kerk had Pepijn het zwaard
getrokken. Dat de Romeinen hem te hulp riepen, zal hem even weinig
hebben aangedaan, als de bede van de Griekse gezant hem er toe had
kunnen brengen, de streken, aan de Longobarden ontwrongen, terug
te geven aan de Byzantijnse keizer, die zich zo weinig in staat had
getoond, zijn vorstelijke plichten te vervullen. Derhalve zagen de
pausen zich gedwongen, zich niet zozeer op de rechtsgrond van hun
aanspraken te beroepen, als op de glorie en het aanzien van St. Petrus,
die trouwens door de stichting van een Kerkelijke Staat het best
gehandhaafd en beveiligd werden. Het middel, waardoor Pepijn er
toe was bewogen, zijn veroveringen op de Longobarden weer af te
staan, werd een doel. Vóortaan werd er bijna uitsluitend gesproken
over de verheffing en uitbreiding der Roomse Kerk, en steeds minder
over de Romeinen, die tegen de barbaarse Longobarden beschermd
wilden worden. De wereldlijke hoogheid des pausen, aanvankelijk
slechts gezien als een middel tot bescherming tegen de Longobarden
en daarna openlijk als doel voorgesteld, werd een rechtstitel, door
Karel trouwens in de nieuwe oorkonde erkend. Toen hij echter
koning der Longobarden geworden was, bekeek hij de zaak uit een
andere hoek, en kreeg hij oog voor de ontwikkelingsgang, waardoor
de rechtstitel was ontstaan. Een Longobardische macht, die vijandig
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tegenover de paus stond, was er niet meer; het doel, dat Stephanus II
voor ogen had gehad, toen hij zijn reis ondernam, was vervallen.
Men begon zich dus in Karel's omgeving af te vragen, of het
wel nodig was, het middel tot dat doel, de wereldlijke souvereiniteit
des pausen, op dezelfde wijze te blijven erkennen. Bescherming
uitoefenen over Midden-Italië deed de paus immers alleen door
Karel's machtige arm. Bestond er dan voor Karel geen reden, om
zijn heersersrechten ook over die streken te doen gelden? Kon hij dat
niet doen op grond van dezelfde rechtsopvatting, waardoor de paus
tot zijn wereldlijke macht was geraakt? Gelijk hij, als koning der
Longobarden, de plaats van Desiderius had ingenomen, zo wilde
hij via de titel van patricius Romanorum, die hij nu eerst voerde, het
recht aan zich trekken, te beschikken over de gebieden, die het
laatst onder de patricius te Ravenna, onder de exarch hadden gestaan.
Hij koppelde aan die titel een begrip, dat iets nieuws inhield, vergeleken bij de opvatting, waarin zijn vader en hijzelf de titel vroeger
hadden aanvaard; en stellig iets nieuws in vergelijking met de opvatting, waarin die titel gebruikt was door de pausen, die voor zichzelf
en de Romeinen aanspraak hadden gemaakt op het recht, eigen lot
te bepalen, en in de Frankische koningen slechts de beschermers van
dat recht wilden zien. Daarom aarzelde Karel nu, de paus als wereldlij k
vorst naast zich te erkennen; hoogstens zou hij er voor te vinden
zijn geweest, de paus wereldlijke souvereiniteit onder zijn opperhoogheid te laten. Waarbij hij zich dan echter nog het recht voorbehield, de billijkheid der aanspraken te toetsen van diegenen, die
de paus gedeelten van de Kerkelijke Staat trachtten af te strijden,
gelijk de aartsbisschop van Ravenna, wiens dood in het jaar 777
echter de toestand voor de paus wat makkelijker maakte.
Hadrianus moest de weg inslaan, die Karel wees, en trachten,
hem uitvoerig de rechtsgronden zijner aanspraken te tonen. Andere
titels dan de patrimoniale schenkingen waren er echter niet aan te
voeren. Onder deze omstandigheden herinnerde Hadrianus Karel,
in 778, aan de tijden van Constantijn de Grote met ernstige, later
veelbesproken woorden: „Evenals in de tijd van de heilige Roomse
paus Sylvester door de vrome Constantijn, de grote keizer zaliger
nagedachtenis, de heilige katholieke en apostolische Roomse Kerk
door diens vrijgevigheid werd verheven en verhoogd, en gelijk hij
zich verwaardigde, haar in deze streken van het westen macht te
verlenen, zo moge nu onder uw gelukkige regering en in onze tijden
Gods heilige Kerk, en met name die van de heilige apostel Petrus,
groeien en juichen, en meer en meer duurzaam verheven worden,
opdat alle volkeren, die daarvan het bericht vernemen, zeggen
kunnen: Heer, behoed de koning en verhoor ons op de dag, dat wij
tot u roepen; want zie, een nieuwe allerchristelijkste keizer Gods
Constantijn is in deze tijd onder ons gekomen, en door hem heeft
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God zich verwaardigd zijn heilige Kerk, die van de heilige prins der
apostelen, Petrus, alles te verlenen." 1 ) Men heeft beweerd, dat deze
woorden van Hadrianus sloegen op de valse schenkingsoorkonde van
Constantijn, wijl die het beste middel leek, om te voldoen aan Karel's
moeilijk te vervullen eis, dat de rechtsgronden der pauselijke aanspraken uit de stukken zouden worden aangetoond. Naar mijn oordeel
vinden wij hier slechts de legendarische bodem, waarop een latere,
gewetenloze maar zeer geleerde vervalser zijn bouwsel kon optrekken.
Zij die menen, dat uit de aangehaalde plaats alleen reeds geconcludeerd moet worden tot het bestaan van een falsificaat, gaan te ver.
Veiliger is de opvatting, dat wij in Hadrianus' gedachtengang de
aanloop moeten zien tot het plan, Karel, de beschermer der nieuwe
westerse volkerengemeenschap, aan te wijzen als de opvolger van
Constantijn, de keizer van het westen.
Het kwam ten slotte tussen Karel en Hadrianus tot een vergelijk.
Het kon onmogelijk Karel's bedoeling zijn, het te laten komen tot
een breuk met de paus. Daarvoor had hij het pauselijk gezag te zeer
nodig bij de uitvoering van het grote plan, zijn steeds groeiend
wereldrijk ook innerlijk te vormen tot een cultuurrijk, waarvan de
paus het geestelijk middelpunt zou zijn. Bovendien moet hij ernstig
voornemens zijn geweest, de verplichtingen na te komen, die hij
gedeeltelijk zelf op zich had genomen te St. Denis, gedeeltelijk als een
erfschuld van zijn vader had overgenomen, en waarvan hij de bindende kracht erkende. Ook Hadrianus, die goed inzag, hoe hij er
voor stond, was te schrander, om op een billijk vergelijk niet te willen
ingaan. Toen Karel in 781 Rome opnieuw bezocht, werd de minnelijke
schikking getroffen. De paus zag er van af, zijn aanspraken te blijven
gronden op de beloften der oorkonde van Quiercy, eiste geen souvereiniteit meer op over Spoleto en Tuscia en stelde zich in hoofdzaak
tevreden met het exarchaat, de Pentapolis en het ducaat Rome.
Daarentegen werden de persoonlijke relaties tussen de paus en zijn
patricius opnieuw versterkt. De paus zalfde Karel's zoons Pepijn en
Lodewijk, die hij mee had gebracht, tot koningen en kroonde hen.
De vierjarige Pepijn, die de paus zelf ten doop gehouden en als
petekind aangenomen had, werd aangewezen, om als koning van
Italië, onder een door Karel ingesteld regentschap, een zelfstandige
regering over het Longobardische rijk te voeren; Lodewijk zou koning
over Aquitanië worden. Karel erkende de paus als souverein over de
Kerkelijke Staat, maar behield zich in zijn waardigheid van patricius
het recht voor, in strafzaken als instantie van hoger beroep te kunnen
optreden. Daarentegen moest Karel er borg voor staan, dat de pauskeuze regelmatig door de Romeinen alleen zou geschieden.
In die tijd werd er ook een overeenkomst met Byzantium
1)

M. G. Epp. III, 587.

Het verbond tussen Pausdom en Keizerschap

359

getroffen, waar keizerin Irene, die sedert de dood van haar gemaal,
keizer Leo IV (780), namens haar onmondige zoon regeerde, de
verering der beelden weer in wilde voeren en aansluiting bij de paus
en bij Karel zocht. Dus begon Hadrianus in het jaar 781 de oorkonden
te dateren naar zijn regeringsjaren, niet meer naar de jaren der
keizers. Als Romeins souverein liet hij eigen munten slaan.
In het jaar 785 nodigden de keizerin en haar zoon, Constantijn VI, de paus uit, persoonlijk het concilie te Nicea, waardoor de
strijd over de verering der beelden beslecht zou worden, te komen bij
wonen. Had Constantinopel de nieuwe toestand in Italië niet erkend,
op zijn minst stilzwijgend, hoe had Hadrianus dan in zijn antwoord
Karel, „zijn zoon en vriend, de koning der Franken en Longobarden,
de patricius der Romeinen", de Byzantijnse heersers ten voorbeeld
kunnen stellen? In verschillende opzichten mogen Hadrianus'
woorden over Karel opmerkelijk heten. „Gehoorzamend aan onze
vermaningen en in alles onze wens vervullend," zo schreef de paus,
„heeft hij alle barbaarse volkeren van het westen onder zijn heerschappij gebracht.... Daarom heeft hij ook door zijn zware strijd
de apostolische Kerk Gods in zijn grote liefde met tal van geschenken
tot blijvend bezit verrijkt, zowel provinciën als steden, burchten en
1
andere gebieden..
Het was niet ten onrechte, dat de paus de groei van Karel's
macht prees als een aanwinst voor de beschaving van het westen.
Diep was Karel met zijn legers doorgedrongen in het land der
Saksen, die nog koppig vasthielden aan het heidendom, en eindelijk
had hij ook daar, al was het na dertig jaren zware strijd, de Frankische
heerschappij en het Christendom gevestigd. Alle Duitse stammen
gehoorzaamden hem. Nadat hij, door Tassilo's veroordeling, een
einde had gemaakt aan het hertogelijk bewind over Beieren en dat
land aan het rijk had vastgeklonken, begon de Frankische kerk de
missie onder de Slaven in de Oost - Alpen, die door de onderwerping
der Avaren aan de oostkant geen gevaar meer liepen.
Karel's machtsuitbreiding naar het zuidwesten zal te Rome nog
meer gewaardeerd zijn geweest. In 778 waagde Karel een uitval over
de Pyreneeën, en al gelukte die niet, hij heeft er grote roem aan te
danken. Wegens die onderneming werden Karel en de zijnen later,
in het Rolandslied, als Kruisridders gevierd. Vervolgens koos Karel
het oude hertogdom Aquitanië, dat reeds door Pepijn de Korte aan
het rijk was toegevoegd, tot uitgangspunt voor het offensief tegen de
Islam. Hij rustte het toe met bijzondere macht door er, in 781, zijn
driejarige zoon Lodewijk tot onderkoning aan te stellen en hem een
regentschap toe te voegen. Een deel van het oude Westgotische rijk,
Septimanië, het gebied tussen de Pyreneeën en de Beneden -Rhone,
-

.. "
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)

M a n s i, Concil. XII, 1075v.
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kwam bij Aquitanië. Nadat de Saracenen in 793 bij Carcassonne voor
het laatst ten noorden der Pyreneeën geplunderd hadden, legde
Karel grensversterkingen aan in het zuiden der Pyreneeën en begon
daarmee in 795 de stichting der Spaanse mark, de kans op een latere
vernietiging der Moorse macht op het Pyrenese schiereiland verbeterend.
Zo reikte nu Karel's heerschappij van de Ebro tot de Eider
diep in Sleeswijk, van de Friese kust tot Dalmatië en het zuiden
van Italië. Sedert de ondergang van het Romeinse rijk had het
westen een zo grote macht niet meer aanschouwd. Ook heersers, die
hem niet onderworpen waren, zochten zijn vriendschap als die van
een opperheer. Koning Alphonso van Asturië- Galicië, die in zijn
vriendschap een zeer gewaardeerde hulp tegen de Arabieren vond,
placht hem na zijn overwinningen een gedeelte van zijn buit toe te
zenden. De Schotse en Ierse vorsten noemden zichzelf zijn ondergeschikten en dienaren. Een koning van Northumbrië werd onder
zijn medewerking op de troon geheven. Feitelijk kon men Karel de
heerser van heel het westen noemen. Die heerschappij kreeg een grote
morele betekenis door zijn verbond met de Kerk. Zijn krijgslieden
vochten voor de uitbreiding van het Christendom zowel aan de oevers
van Elbe en Donau als op de hellingen der Pyreneeën. Hoezeer de
paus die vriendschap met Karel behoefde, bewees en ondervond
weldra Hadrianus' opvolger.
Toen Hadrianus in het jaar 795 stierf, ook na zijn dood nog door
Karel hoog geëerd, beijverde zich zijn opvolger, Leo III, wederom een
Romein, de overeenkomst en het verbond van vriendschap met
Karel te vernieuwen. Hij gaf de koning der Franken kennis van zijn
verkiezing en beloofde hem trouw. Tevens liet hij Karel sleutels
overhandigen van de confessio van de H. Petrus, met een banier van
de stad Rome, en verzocht hij hem, een Frankische edelman naar
Rome te zenden, om de bewoners van de Kerkelijke Staat de eed van
trouw tegenover de paus te doen afleggen. Niet lang daarna waarschijnlijk sloot Leo met Karel een overeenkomst, ongeveer gelijk aan
die, welke Hadrianus in 781 met Karel had aangegaan; alleen werden
onder de schenkingen aan grondgebied ook de scherper omschreven
schenking der Sabina en de schenking van enige steden in Benevento
en Tuscia genoemd; bovendien schijnen er nadere bepalingen omtrent
de hoogheidsrechten van de patricius aan toegevoegd te zijn. De
pauselijke kanselarij begon te dateren naar de jaren van Karel's
regering. Een opstand, door de verwanten van Hadrianus tegen de
paus ontketend, dwong Leo er toe, nog nauwer aansluiting bij Karel
te zoeken. Toen de paus de 25e April 799, naar oud gebruik, te paard
aan het hoofd der St. -Marcusprocessie reed, werd hij aangevallen en
van zijn paard geworpen. Het hogepriesterlijk gewaad werd hem
afgerukt, en het scheelde niet veel, of men had hem op Byzantijnse
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manier de ogen uitgestoken en de tong uitgerukt. Hij werd opgesloten
in het klooster S. Erasmo. Maar het gelukte hem, zich langs een touw
naar beneden te laten zakken en met de hulp zijner getrouwen te
ontkomen naar de St. Pieter. Hij voelde zich echter in Rome niet
veilig meer. Hij had nu bescherming nodig tegen de Romeinen zelf,
en alleen bij Karel kon hij die vinden.
Ten tweeden male trok een paus de Alpen over, om hulp te
zoeken. Voor het eerst betrad een paus de Duitse bodem. Leo III
en Karel ontmoetten elkaar in Juli 799 te Paderborn. Met omhelzingen
en tranen begroetten paus en koning elkaar. Afgezanten des konings
brachten Leo naar Rome terug en vonnisten zijn tegenstanders. Maar
dat was nog niet voldoende. Karel moest zelf naar Rome komen.
Toen Leo's tegenstanders daarop wederom met verwijten aankwamen,
legde de paus op de kansel van St. Pieter een zuiveringseed af. Dit
geschiedde de 23e December 800. Dezelfde dag arriveerden er
monniken uit Jeruzalem, als afgezanten van de patriarch, om de
Frankische heerser de sleutels van het Heilig Graf en van de Calvarieberg aan te bieden, en bovendien sleutels van de stad Jeruzalem en
een vaandel, waardoor de patriarch de koning der Franken symbolisch
huldigde en de heiligste plaatsen der Christenheid onder zijn bescherming stelde. Nooit had Karel duidelijker als wereldheerser, als
beschermer der Christenheid gekenmerkt kunnen worden. Het sprak
vanzelf, dat de titel „koning der Franken en der Longobarden, patricius Romanorum" met een zodanige positie niet overeenstemde. Hij
moest genoemd worden als de leider van een Christelijke volkenbond,
niet als de vorst over afzonderlijke rijken. Zijn rijk moest een grote,
internationale eenheid vormen. Welke titel men daartoe te Rome
kiezen zou, lag voor de hand.
De herinnering aan het Romeinse keizerschap, het geloof, dat
het zou voortduren tot aan het einde der tijden, was ook nu nog niet
uitgestorven. Integendeel. Dat geloof kreeg nieuw voedsel, doordat
de klassieke studiën juist weer opgeleefd waren. Alleen met een keizer
aan het hoofd kon het westen de heerser te Constantinopel als gelijke
tegemoet treden. Het was te Rome bekend, dat de keizer te Constantinopel sinds Pulcheria's tijd (450) de kroon placht te ontvangen uit
de handen der patriarchen. Men kon immers in het boek der pausen 1
lezen, hoe daar al eens een paus, Johannes I (526), een Byzantijnse
keizer de kroon op het hoofd had geplaatst, op een Paasfeest de
patriarch vervangend. Moest de paus dan nu niet in het westen aan
zijn beschermer dezelfde eer en wijding schenken, die door de
oosterse patriarchen reeds lang werden toegedeeld? Had een paus
daartoe niet veel meer het recht, nadat een zijner voorgangers het
geslacht der Karolingers had helpen verheffen op de koningstroon?
)

1)

Lib. pontif. ed. Duchesne I, 275 (Vita Iohannis I).
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Alleen een keizer van het westen kon met voldoende gezag in
onderhandeling over de heilige plaatsen treden met het opperhoofd
van de Islam, de kalief te Bagdad, onder wiens macht de Christenen
te Jeruzalem leefden. Het geloof van Rome, de ontwikkeling van
Rome, de grote tradities van Rome vormden de geestelijke band, die
alle onderdanen van Karel's rijk omsloot. Waaraan dan kon het rijk
anders zijn naam ontlenen dan aan Rome, de stad, die als geen andere
de stad der keizers kon worden genoemd, en die ook het grootste
heiligdom van het westen, het graf van de prins der apostelen, bevatte? En Karel bezat ook de macht eens keizers, dat wist eenieder.
Dezelfde vraag, die gesteld was bij Pepij n's verheffing tot de
troon, gold nu voor zijn zoon: moest niet hij keizer worden genoemd,
die de macht eens keizers bezat? Moest de beschermheer van Rome
niet worden uitgeroepen tot Romeins keizer?
Onder de pontificale dienst op Kerstdag van het jaar 800,
volgens de toenmalige tijdrekening het begin van een nieuw jaar
en een nieuwe eeuw, toen Karel de Grote opstond, nadat hij voor
het graf van St. Petrus gebeden had, zette Paus Leo III hem de kroon
op het hoofd, en het vergaderde volk riep uit: „Karel, de allervroomste
Augustus, de door God gekroonde, grote, vrede scheppende keizer,
leven en overwinning!" Zo werd de nieuwe keizer door het volk
plechtig begroet; de paus echter vereerde hem volgens Byzantijns
ceremonieel, door hem knielend te huldigen. Toen zalfde de paus
Karel's oudste zoon, die zijn vaders naam droeg en zijn opvolger zou
zijn.
Die kroning was voor Karel een verrassing, zegt zijn biograaf
Einhard, 1 ) en wij hebben niet het recht, die verklaring in twijfel
te trekken. Al was de gedachte, die er aan ten grondslag lag, hem
niet vreemd, de vorm, waarin zij tot uitdrukking werd gebracht,
zonder dat hij daarmee van te voren uitdrukkelijk had ingestemd,
was in Romeinse kringen in overleg met de paus vastgesteld. Karel
hechtte niet zeer aan zulke archaïstische vormen hij vond die
vreemd. Gelijk hij aan de Frankische kleding de voorkeur gaf boven
de Romeinse, zo voelde hij zich ook in de Romeinse manieren niet
thuis en voelde hij er weinig voor te Rome te pralen als keizer. Hij
aanvaardde de kroning dus als een bijzondere wijding en huldiging
in Rome's heiligdom, maar hij schreef er nog geen buitengewone
waarde aan toe en nam er geen extra-verplichtingen mee op zich. Hij
dacht er niet aan, de paus het recht toe te wijzen, zijn opvolgers te
erkennen en te kronen. Dat blijkt reeds uit het feit, dat hij later (813)
1 ) Vita Caroli c. 28. Hoewel Himmelreich, Die Kaiserkrönung Karls (Kerkrade
1920) en Halphen, Revue hist. 134 (1920), 58w. deze mededeling van Einhard
over het hoofd willen zien of er een andere verklaring aan willen geven, blijf ik haar
aanvaarden in haar ongezochte betekenis. M.i. zoekt men de verklaring niet vol
voorafgaande opvattingen, en te veel in de latere.
-doeni
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zelf zijn zoon Lodewijk, te Aken, plechtig de kroon opzette, terwijl de
aanwezigen riepen: „Leve keizer Lodewijk!" Eerst drie jaar later
werd de kroning door paus Stephanus V te Rheims herhaald. Niet
anders ging het bij Lotharius, Lodewijk's zoon die werd eerst in
817 door zijn vader Lodewijk te Aken, daarna door paus Paschalis I,
bij zijn bezoek aan Rome in 823, gekroond. Rome werd Karel's
residentie niet. Na de keizerskroning kwam hij er niet meer. Karel
gaf aan Aken de voorkeur boven de oude keizersstad. Lodewijk, de
tweede der nieuwe keizers, is als keizer zelfs nooit in Rome geweest.
Leo III had met Kerstmis van het jaar 800 uit eigen initiatief
gehandeld, al wilden de Romeinen daarbij een woordje meespreken.
Uitdrukkelijk wordt vermeld, dat Karel bij die gelegenheid door de
Romeinen werd toegejuicht met de betiteling Augustus. Niettemin
is de paus de enige persoon, die handelend optreedt. Toen hij onder
de Mis de keizer, die voor het graf van de prins der apostelen knielde,
de kroon op het hoofd zette, en vervolgens 's keizers oudste zoon en
naamgenoot, koning Karel, die geroepen was hem als keizer op te
volgen, zalfde, trad hij niet alleen op als vertegenwoordiger der
Romeinen, als souverein van de Kerkelijke Staat, het laatste restant
van het oude Romeinse rijk, naar het voorbeeld der hofbisschoppen
van Constantinopel, maar als enige hogepriester, als plaatsvervanger
Gods op aarde. Het voorbeeld van het Oude Verbond, waarin de
hogepriesters de koningen zalfden, dat niet bij de Grieken, maar wel
in het westen was nagevolgd, bij de Westgoten, Ieren en Angelsaksen
en eindelijk bij de Franken, werd hier op grootse wijze symbolisch,
doordat het zich verbond met de Romeinse tradities en aldus het
optreden van de opvolger van Petrus richtte. Gelijk de Joden het
uitverkoren volk Gods waren, zo moest de nieuwe cultuurgemeenschap van het westen allerplechtigst worden ingezegend als een
gemeenschap Gods, in haar door de paus gekroonde leider, wiens
zoon door de zalving als door God tot opvolging werd aangewezen.
Dat was iets meer dan enkel een vernieuwing van het Romeinse
keizerschap in het westen. Door de nauwe verbintenis met de Kerk,
wier beschermer de gekroonde zijn moest, werd er iets nieuws
geschapen. De vroegere keizers dankten hun macht aan Augustus.
Het nieuwe keizerschap zou in zeer bijzondere zin een heerschappij
door Gods genade en naar Gods wil zijn. De nieuwe keizer moest
zijn rijk, een uitverkoren volkenbond, zo leiden, dat overal Gods
wetten en Christelijke orde maatstaf zouden zijn; het rijk Gods
moest op aarde worden gebracht, om te zegepralen over alle andere
rijken en zich uit te breiden over de hele wereld. Gelijk er slechts één
plaatsvervanger van Christus te Rome was, zo moest hij, die zo
openlijk als wereldlijk beschermer der Kerk werd aangewezen en
gewijd, de éne keizer zijn, met wie niemand gelijk stond, en met
hem moest zijn nakomelingschap onderscheiden worden als een
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uitverkoren erfgenaam. Er woonde in die gedachten een buitengewoon
verheven idealisme, maar de symbolische handeling, waardoor die
gedachten uitdrukking moesten vinden, werd snel begrepen, en dat
begrip groeide snel in steeds wijdere kring, en leefde telkens weer op,
al werd het ook menigmaal door de feiten zo schril mogelijk tegengesproken het beheerste de Middeleeuwen. Kunnen wij ons
daarover verwonderen, wij die beleefd hebben, hoe diepe indruk de
volkenbondsgedachte in onze tijd overal gemaakt heeft? Zou zelfs de
gedachte aan vreedzame samenwerking tussen de volkeren, tot bevordering van nobele menselijkheid, wel ooit geheel kunnen uitsterven?
Die gedachte steunde toen op een steviger grondslag dan ooit voorheen en nadien. Want zij berustte op een vast gemeenschappelijk
geloof, op een vrijwillig erkende kerkelijke eenheid, op cultuurtradities,
die een iegelijk volgen wilde. Men gaf zich jubelend over aan de verwachting, dat er een nieuw tijdperk was aangebroken, beter dan alle
voorgaande tijdperken in staat, de mensen het geluk te verzekeren en
hen nader te brengen tot hun eeuwig doel. Het was een duizelingwekkende hoop, waarvan slechts een klein gedeelte in vervulling zou
gaan. Maar dat de mensen zo hopen konden, was niettemin voor
henzelf en voor velen, die na hen kwamen, een geluk. Er kwam
een einde aan de droefgeestige waan, dat men in het tijdperk
van de ouderdom leefde, dat de dood der mensheid nabij was. Men
voelde zich jong, vol kracht tot scheppen en vormen, vol drift om de
volkeren leiding te geven. Men vergaapte zich niet meer aan een
tegenstelling tussen barbaarsheid en oudheid: men had eindelijk
begrepen, dat er een nieuwe, betere gemeenschap en samenleving
was ontstaan uit de verbintenis van barbaarse, maar gezonde natuurkracht met het goede, dat er uit de oude tradities stand had gehouden.
Daarin vergiste men zich niet. De westerse volkerengemeenschap
werd de leidster der wereldbeschaving. Het tijdperk, dat miskend
wordt met de ongelukkige aanduiding Middeleeuwen, aanschouwde
de jeugd der westerse naties, van hun steden, hun literaturen, hun
hogescholen; het zag de Islam wegdringen van het Pyrenese schiereiland, maakte een begin met een voortdurend uitgroeiende verovering der wereldzeeën en met de verbreiding van het Christendom
over geheel de aarde.
Het strekt de Romeinen grotelijks tot eer, dat zij die grote
gedachte het eerst doorvroedden. Maar dat was van hen ook het
eerste te verwachten. De gebeurtenissen van de laatste tijd hadden
hun bewezen, dat zij dringend behoefte hadden aan een beschermer,
die hen beschermde tegen zichzelf, vrede en orde onder hen handhaafde. Zij konden er zich moeilijk mee tevredenstellen, dat die
beschermer zich patricius Romanorum noemde. Want wat had die
titel te beduiden naast die van koning der Franken en Longobarden?
Deze laatste duidde een zo grote macht aan, dat de titel van patricius
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Romanorum er uiterst schamel tegen uitkwam; hij scheen slechts
een aanhangsel te betekenen bij die andere machtsbevoegdheden;
hij herinnerde aan de droeve tijden, waarin Rome een verwaarloosde
provincie van het Byzantijnse rijk was, van Ravenna uit bestuurd door
een gehate stadhouder van de vreemde keizer te Constantinopel.
Die tijden moesten voorbij zijn, eens en voorgoed. Wat werd men er
te Rome beter op, als men slechts dit had bereikt, door zich te
ontwringen aan de Byzantijnse heerschappij, dat men door de
Frankische heerser, die bovendien nog de opvolger was der Longobardische koningen onzaliger gedachtenis, zo terloops wat in 't oog
gehouden en beschermd werd? De titels van een koning over de
Franken en Longobarden klonken hun trouwens lang niet aangenaam
in de oren. Een koning van die barbaarse stammen.... Neen, dán
de titel, die de keizer te Constantinopel droeg! Dat was toch maar
iets anders. Daar had men de opvolger der keizers, wier fiere rij bij
hen was begonnen. Herinneren wij ons, dat de Romeinen de barbaarse
namen van een Willibrord en een Winfried in de Romeinse namen
Clemens en Bonifacius veranderden. Zo wilde men nu de barbaarse
heerserstitel, waaraan de Byzantijnse ambtenarentitel gekoppeld was,
vervangen door een zuiver Romeinse titel, de hoogste, die Rome
ooit had kunnen vergeven. Bij de oproeren, die te Rome zo vaak
waren uitgebroken tegen de Frankisch gezinden en de pausen, die
met hen instemden, zal wel menigmaal het verwijt geklonken hebben,
dat het voor de Romeinen een schande was, onder barbaren te staan.
En allicht zullen de niet-Frankische pelgrims, die naar Rome kwamen
om de graven der oude martelaren te bezoeken en Rome's oude glorie
te bewonderen, tegenover de Romeinen hun leedwezen hebben

uitgesproken, dat dezen niet meer in staat waren, een eigen beschermende heerschappij te vormen.
Dat zij daartoe wél in staat waren, wilden de Romeinen nu
bewijzen, door hun beschermer als het ware zelf te verkiezen; door
hem niet aan te duiden als een vreemdeling, een barbaar, maar als
de hunne, die de trotse reeks hunner keizers voortzette in hun eigen
midden, die als keizer der Romeinen niemand in het westen vreemd
was, integendeel, allen gelijkelijk toebehoorde. Dan hoefde niemand
hunner meer met schaamte naar Constantinopel te zien. Dan had
Rome weer zijn eigen keizer. En wel een keizer, die Gode veel nader
stond, wijl Christus' plaatsvervanger hem de kroon had gegeven, en
hem een echt Christelijke, godsdienstige taak had toevertrouwd,
waardoor staat en Kerk naast elkander onder één dak zouden kunnen
wonen. Des keizers kroning door de paus voorkwam caesaropapisme,
legde nadruk op het onderscheid tussen de beide machten, waarvan
de ene, de geestelijke, God nader stond, terwijl de andere sterker was
aan aardse kracht. Zij, die de geestelijke macht voerden, bonden de
drager der hoogste macht in het westen nog nauwer aan hun persoon
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dan vroeger, maar tegelijk veredelden en verruimden zij in geestelijke
zin diens sfeer. De gedachte aan Rome moest de keizer overal
bijblijven hem niet alleen door de titel van patricius herinneren
aan zijn plicht als beschermer van de Kerkelijke Staat, maar hem
de ideale taak voor ogen houden, het geloof en de instellingen van
Rome overal te verbreiden. Naar Romeins model moesten de instellingen in het Frankische rijk worden vernieuwd, de wetenschappen
en kunsten worden opgekweekt. Rome had de Angelsaksische rijken
opgeheven tot hoger beschaving; Angelsaksische geloofsverkondigers,
die in opdracht van Rome en onder leiding der pausen de Frankische
kerk hadden vernieuwd, toonden aan, welke kiemen van Rome uit
verspreid konden worden. Die te beschutten moest des keizers taak,
des keizers glorie zijn. Vooral echter tegen de vijanden van het
Christelijk geloof, tegen de heidenen en Saracenen, had de Kerk
een machtige beschermer nodig. De keizer zou het zwaard der Kerk
zijn.
Misschien heeft Karel in het begin de nieuwe waardigheid, die
hij niet had gezocht, met enig wantrouwen beschouwd, maar zijn
gedachten gingen hoog genoeg, om er weldra de diepe betekenis
van te waarderen. Hij heeft althans duidelijk bewezen, dat hij nu
een hogere opvatting koesterde van zijn roeping als heerser. In de
lente van 802 beval hij, dat in zijn uitgestrekt rijk alle geestelijken
en leken, die hem vroeger als koning trouw hadden gezworen, een
nieuwe eed zouden afleggen, hem ook in zijn keizerlijke waardigheid
trouw te zullen blijven, terwijl allen, die nog niet gezworen hadden,
zich nu van twaalf jaren af op die wijze aan hem moesten verbinden.
Hun aller belofte moest echter in het bijzonder uitdrukking geven
aan hun voornemen, zich geheel te geven aan de heilige dienst Gods
naar Gods bevel, volgens ieders beste inzicht en krachten, wijl het
de keizer onmogelijk was, ieder afzonderlijk met de nodige zorg en
leiding te helpen. Vervolgens mocht niemand door meineed of ander
bedrog de keizer dienaars of land of iets anders onthouden. Niemand
mocht zich op enigerlei wijze schuldig maken aan roof, bedrog of
belediging tegen Gods heilige kerken, weduwen, wezen en vreemdelingen, wier beschermer, na God en de heiligen, de keizer was.
Verder werden allen nog aangespoord, hun plichten tegenover de
staat trouw te vervullen, getrouw de krijgsdienst op zich te nemen,
de bevelen des keizers te gehoorzamen, schulden en cijnzen te betalen,
in rechten de rechtvaardigheid te bevorderen en uit te oefenen. Wij
zien hieruit, hoe Karel zich beijverde, het maatschappelijk leven
nieuwe zedelijkheid in te storten, al bracht hij die dan voornamelijk
in verband met zijn eigen persoon. Daarom dan ook zal Augustinus'
geschrift over de staat Gods de liefste lectuur zijn geweest, die hij
zich voor liet lezen. Alle geestelijken moesten voor het welzijn van de
keizer en zijn familie bidden. De kerken moesten zich houden aan
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de kerkelijke voorschriften, die vervat waren in de besluiten der
concilies en de pauselijke decreten, en de kloosters aan de regel van
de H. Benedictus. De oude stamwetten moesten herzien worden.
De eenheid des geloofs moest allen, die tot zijn rijk behoorden, als
geestelijke band verenigen, de dienst Gods moest de bron zijn der
plichten tegenover staat en keizer. Karel wilde zijn nieuwe waardigheid ook tegenover Byzantium doen gelden, en stelde er hoge prijs
op, de erkenning van de gelijkheid zijner rechten te verkrijgen, die
men hem daar weigerde. Na lange onderhandelingen kwam eerst in
de jaren 812-813 een overeenkomst tot stand: Karel werd door
Byzantijnse afgezanten eindelijk als keizer toegesproken; daartegenover gaf hij alle aanspraken op Venetië, Dalmatië en Zuid - Italië prijs.
Venetië kreeg daardoor een intermediaire positie tussen west en oost,
waardoor het zich tot een vrij aanzienlijke hoogte kon opwerken.
Hoe men te Rome over Karel in zijn nieuwe waardigheid dacht,
toont ons een mozaïek in een triclinium van het pauselijk Lateraanpaleis. In het midden zien wij de Zaligmaker op een heuvel staan,
vanwaar de vier paradijsstromen uitvloeien, met een geopend boek,
waarop de woorden „Pax vobis" te lezen staan. Hij wordt omringd
door leerlingen, die Hij onderricht, en het onderschrift luidt: „Gaat
en onderwijst alle volkeren." Rechts en links tonen twee taferelen,
hoe Christus' leer van vrede zich heeft verwezenlijkt in de harmonie
der hoogste machten. Op het ene wordt Christus zittend voorgesteld,
met paus Sylvester en Constantijn aan zijn voeten; Hij overhandigt
de paus de sleutels, de keizer het labarum. Op het andere tafereel
neemt Petrus Christus' plaats in. Voor hem knielen paus Leo III en
Karel. Petrus reikt de paus als priesterlijk symbool het pallium, het
teken der hoogste priesterlijke waardigheid, en Karel, de beschermer
der Kerk, de banier, waaronder hij voor Christus' rijk moest strijden
en overwinnen, gelijk Leo hem eens, bij het begin van zijn pontificaat,
de Romeinse vaan had gezonden. In het bijbehorend opschrift:
„Heilige Petrus, vergun paus Leo leven en koning Karel overwinning"
blijkt uit Karel's koningstitel, dat het werk reeds vervaardigd werd,
voor Karel tot keizer werd gekroond; na het jaar 800 was de symboliek,
die er door werd uitgesproken, nog toepasselijker geweest. Want
dat men bij de uitleg niet binnen beperkte grenzen moest blijven,
bewijzen de woorden op de triomfboog, die deze voorstelling van het
rijk Gods op aarde omlijst. Daar leest men de spreuk, die het hooglied
der Christelijke cultuur is: „Ere zij God in den hoge en vrede de
mensen, die van goeden wille zijn."
Kunstenaars en dichters kunnen zich het hart ophalen aan de
uitdrukking van zulke ideale opvattingen. Ook de historicus zal haar
weten te waarderen. Want alleen reeds hierdoor, dat idealen worden
opgevat en geuit, wordt een tijdperk geadeld. Maar op de geschiedenis
rust tevens de taak, zich er rekenschap van te geven, hoe de idealen
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verwezenlijkt zijn, hoever men er bij achter is gebleven. De gezamenlijke arbeid van keizer en paus, die nauw met elkander verbonden
moesten blijven al moest ieder hunner zich binnen zijn eigen
machtsgebied houden en zorg dragen, dat hij niet in de rechten van
de ander tastte opende van 't begin af de mogelijkheid ener over
woekering van de grootste macht. En de paus was toen niet de
machtigste. Leo III was door Karel op de pauselijke Stoel teruggeleid,
nadat hij er van verdreven was, en hij kon er zich slechts op handhaven
door de steun, die Karel's macht hem schonk. Nog in 808 kwam in
een brief van Leo III aan Karel de zinsnede voor, hemzelf en de
bisschoppen betreffende: „Wij allen zoeken het heil in uw dienst." 1
Karel's woord had in die tijd bij de westerse Christenheid meer gezag
dan dat des pausen. Hij heeft zich door de nieuwe glans van zijn
keizerstitel niet laten verleiden tot dwaas gepronk, en niet, gelijk
later Otto III, te Rome gepraald met een keizerlijke macht, die aan
de werkelijkheid niet beantwoordde. Daarvoor was hij te verstandig
en kende hij de feitelijke grondslagen van zijn macht te goed. Hij
kwam niet meer naar Rome, maar wel bezocht Leo III hem nog eens,
in de residentie, die Karel zich ten noorden der Alpen gekozen had,
nabij de bakermat der Karolingische familie: de palts te Aken
namelijk, de stad, door Karel geliefd wegens de warme baden, en
waar hij in zijn laatste levensjaren gewoonlijk verbleef.
Te Aken liet Karel een paleis bouwen, benevens een dom, die
als hof- en staatskerk schitteren moest gelijk de Hagia Sophia van
Justinianus. Evenals deze liet hij een centraal kerkruim bouwen
met een machtige koepel, al werd het directe voorbeeld daartoe
ontleend aan de stad van Theoderik, aan de S. Vitale te Ravenna.
Er werden voor die bouw arbeiders uit alle delen des rijks aan het
werk gezet. Rome, Ravenna en de ruïnes van Trier moesten er zuilen
en marmeren platen voor leveren. Hier wilde Karel in vaderlandse
bodem begraven worden. Ondanks zijn wereldmacht, ondanks zijn
Romeinse keizerstitel voelde hij zich hier een Duitser. Hij liet de
Duitse heldenliederen, die toentertijd gezongen werden, optekenen;
hij gaf de maanden Duitse namen en begon, naar wij van Einhard,
zijn biograaf, vernemen, een zogenaamde grammatica van zijn
moedertaal samen te stellen. Hij kon echter het Latijn even goed
spreken als zijn moedertaal. Schrijven heeft hij nooit goed geleerd,
al heeft hij er grote moeite voor gedaan. Dat hij de eenvoud van zijn
volk niet prijs wilde geven, blijkt uit de mededeling van zijn levensbeschrij ver, dat hij gewoonlijk in Frankische kleding verscheen.
)

Slechts tweemaal had hij zich, op verzoek der pausen Hadrianus en

Leo, in Romeinse dracht gestoken: een lange tunica, de chlamys en
Romeinse sandalen.
1

) Nos omnes in vestro servitio salvi existere cupimus. M. G. Epp. V, 91.
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Wat dergelijke uiterlijkheden betrof, kwam Karel niet licht in
bekoring, te ver te gaan. Maar wijl hij een buitengewoon energiek
karakter bezat, zodat hij zijn groot organisatietalent overal wilde
toepassen, kon hij met geen kerkelijk vraagstuk kennis maken, of
hij wilde er een beslissing in nemen. Hiertoe dreven hem ook zijn
hoftheologen, die gaarne wilden bewijzen, groter theologische kennis
te bezitten dan de Romeinse godgeleerden, met wie zij zeker niet
konden wedijveren in overwegend beleid. Onder die hoftheologen
moet vooral Alcuïn genoemd worden. Zij betitelden de keizer als
priester, als prediker Christi, de uitverkoren man Gods, de zoon
Gods, de miles Christi, 1 ) niet alleen als defensor ecclesiae, die de
kerken verdedigde tegen ongelovigen en dwalenden, maar ook als
rector ecclesiae, die de Kerk opvoedde, leidde en tuchtigde, naast
wie de paus niet veel meer is dan de biddende priester, die als Mozes
met opgeheven armen, door zijn gebed, zegen moet afsmeken over
de daden des keizers. 2
Zo kwam Karel er toe, gelijk ook Justinianus gedaan had,
beslissingen te nemen in geloofszaken. Hij liet de theologen in zijn
bijzijn disputeren en kwam dan steeds voor de mening van zijn
theologen op. Bij een dergelijk dispuut te Rome, in 810, spoorde paus
Leo III de Frankische theologen aan, op te passen, dat zij zichzelf
niet op één lijn gingen stellen met de kerkvaders. 3 ) Dat was in de
strijd om de invoeging van het woord „filioque" in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. In die felle strijd drongen de Frankische theologen krachtig aan op de invoeging van dat woord, in
tegenstelling met de Grieken. Zij wilden daardoor zo duidelijk
mogelijk doen uitkomen, dat de Heilige Geest niet alleen van de
Vader, maar ook van de Zoon (filioque) voortkomt. In de Romeinse
geloofsbelijdenis kwam het woord reeds voor 400 voor, 4 ) maar de
paus aarzelde, in die zuiver liturgische kwestie met de keizer mee te
gaan. Hij wilde de kloof op godsdienstig gebied tussen oost en west
liever niet verbreden. Een tweede twistvraag betrof de in Spanje
verbreide adoptiaanse dwaalleer, dat Christus als mens de aangenomen zoon Gods was, een leer, die vooral in de Spaanse mark
opgeld deed. Wel trad Karel hier slechts in overleg met de paus op,
maar hij liet toch niet na, zich persoonlijk in de strijd te mengen:
hij liet de dwaalleer veroordelen door een Frankische rijkssynode, die
hij in 792 te Regensburg bijeenriep, en in Juni 800 liet hij te Aken,
in zijn aanwezigheid, Alcuin disputeren met de kampioen der dwaalleer, bisschop Felix van Urgel.
)

1) Alcuini epp. M. G. Epp. IV, 294, 241.
2) Ep. Caroli Leoni III p. M. G. Epp. IV, 137. Vgl. ook de blz. 209 en 224.
$) M. G. Concil. II, 1 P. 241 1. 27 s.
4) W. P e it z, Das vorephes. Symbol der Papstkanzlei. Misc. hist. pont. (Rome
1939) p. 49 s.
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Een nog merkwaardiger houding had hij aangenomen inde
kwestie der verering van beelden. Toen keizerin Irene in 787 een
einde wilde maken aan die strijd, had zij het tweede concilie van
Nicea bijeengeroepen, dat in aanwezigheid van twee vertegenwoordigers des pausen de beeldenstormers veroordeelde. De acten van
het concilie, slecht in het Latijn vertaald, werden Karel van Rome
uit toegezonden.
Die protocollen verwekten in Karel's omgeving een niet geringe
ergernis, ten eerste materieel al, door de praxis van uiterlijke verering,
die men de beelden bewezen wilde zien, maar die het westen onaangenaam aandeed. Gelijk men er aanstoot aan nam, dat men te Byzantium de keizers en hun afbeeldingen eerde, door zich ter aarde te
werpen, zo vond men ook die wijze van verering der heiligenbeelden
ontoelaatbaar. Maar politieke overwegingen hadden mee invloed.
Men wilde een Byzantijnse synode niet als een algemeen concilie
beschouwen, en misgunde keizerin Irene de rol, die zij daarbij
gespeeld had. In het hertogdom Benevento was Karel kort te voren
met Byzantium in botsing gekomen, waarop hij de verloving van zijn
dochter met Irene's zoon verbroken had. Hij wilde laten zien, dat hij
in geloofszaken persoonlijk een woordje mee wenste te spreken, en
zijn theologen maakten gretig van die gelegenheid gebruik, om te
bewijzen, dat zij in geleerdheid en wijsheid uitmuntten boven de
Grieken. Hij vroeg zijn theologen advies over de acten van het concilie
zelfs in Engeland zocht hij voorlichting en liet hen een verweer
schrijven, de libri Carolini, waarin hun standpunt als Karel's mening
werd uiteengezet. Materieel was hun opvatting, wat de hoofdkwestie
betreft, niet onjuist. Men maakte geen bezwaar tegen de beelden als
versiering der kerk, maar verzette zich tegen de adoratio, die men als
aanbidding beschouwde, terwijl het slechts de proskynesis, in Byzantium de gewone wijze van verering was. Karel wilde, dat de paus het
concilie van Nicea verwierp. Toen de paus, hoewel niet zonder aarzeling, de synode verdedigde, hield Karel als protest tegen het concilie
van Nicea een westerse synode, die in 794 te Frankfurt a. Main
bijeenkwam. Karel presideerde die vergadering, nam herhaaldelijk
het woord en leidde de besprekingen naar eigen wens. Na het adoptianisme werd de adoratie der beelden veroordeeld, en aan de synode
van Nicea werd het karakter van een oecumenisch concilie ontzegd.
Slechts door Hadrianus' beleid werd voorkomen, dat het tussen
Karel en de paus tot een breuk kwam om wille van die kwestie, die
toch eigenlijk slechts practisch van groot belang mocht heten, maar
geen principieel verschil betrof. In ieder geval was Karel aardig op
weg, de voetsporen der Byzantijnse keizers na te volgen en zich op
te werpen tot autoriteit in geloofszaken. Dat de vrede nog gehandhaafd bleef, was slechts hieraan te danken, dat paus en keizer zich
ten nauwste aan elkaar gebonden voelden, dat zij elkaar nodig
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hadden. Karel heeft van zijn kant dan ook niet nagelaten, zich van
's pausen toestemming te vergewissen bij zuiver politieke maatregelen,
die de toekomst van zijn dynastie betroffen. Toen Karel in 806, op
de rijksdag te Diedenhofen, een wet uitvaardigde over de verdeling
van het rijk na zijn dood, zond hij Einhard met het document naar
paus Leo, opdat die het met zijn handtekening zou bekrachtigen en
daardoor de uitvoering zou waarborgen.
Zo konden de sferen van geestelijke en wereldlijke macht enige
tijd in elkaar grijpen zonder wrijving te veroorzaken, zolang namelijk
de voordelen, die voor beide partijen uit de nauwe verbintenis voortsproten, in 't oog liepen. Ongetwijfeld is het voor het westen een geluk
geweest, dat er, althans voor enige tijd, een zo nauwe verbintenis
bestond: daardoor kon het zich rustig en veilig ontwikkelen tot een
cultuurgemeenschap. Maar toen die winst eenmaal behaald was, kon
het niet anders, of de nauwe samenhang veroorzaakte wél wrijving,
doordat men van weerszijden ging klagen over aanmatiging. De
kleinzoon van Karel de Grote, Lotharius, vervormde de band tussen
pausdom en keizerschap tot een staat van afhankelijkheid voor de
pauselijke Stoel, waarin men te Rome op de duur niet kon berusten.
Paus Gregorius IV en de Frankische kerk lieten zich door de strijd
tussen Lodewijk de Vrome en zijn zoons verder meeslepen, dan
bevorderlijk was voor het gezag van de paus en de Kerk. Door het
verval van het Karolingische rijk leden ook het pausdom en de Kerk
schade, en daarna kostte het de Kerk veel moeite, de tucht te herstellen en haar dienaren weer tot een zuivere opvatting van hun plicht
te brengen. Het rijk Gods als geestelijke eenheid kon geen bestuursobject worden van wereldlijke macht.
Door dit alles worden ons de grenzen gewezen, waarbinnen
wij blijven moeten, als wij Karel de Grote en zijn tijd prijzen. Er is
binnen die grenzen nog ruimte genoeg, om Karel's tijd te doen zien
als een glorietijd, al was die slechts van korte duur. Welbeschouwd
bestond die glorie hierin, dat eindelijk de langzaam uitgroeiende
kiemen der westerse cultuurgemeenschap tot bloei geraakten. Karel
heeft er als bekwame en onvermoeid werkzame tuinier veel toe
bijgedragen, dat die kiemen tot wasdom kwamen, en verder uit
konden groeien, zonder door onkruid verstikt te worden.

§ 8. Eerste bloei der beschaving in het westen.
De regering van Karel de Grote
Met hoe ruime blik Karel de organisatie van zijn rijk ter hand
nam, blijkt in het algemeen uit de wijze, waarop hij de bestaande
instellingen van al die verschillende volkeren liet voortbestaan,
terwijl hij de nodige maatregelen nam om de eenheid tot stand te
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brengen. Hij liet ieder volk zijn eigen oude recht, en telkens opnieuw
werd de grondstelling geformuleerd, dat ieder volgens zijn eigen
recht moest leven en geoordeeld worden. Dat zou een leidend princiep
worden voor de vrije ontwikkeling van het westen. Het is ongetwijfeld
van essentieel belang geweest voor de gemakkelijkheid, waarmee men
Karel's heerschappij in de onderworpen landen aanvaardde, en
waarmee het gevoel van saamhorigheid groeien kon, zonder veel
tegenstand te ondervinden. De Longobarden zowel als de Saksen
behielden, hoewel zij door het zwaard onderworpen waren, hun oude
recht. Toen Karel keizer was geworden, liet hij zich de wetten der
verschillende stammen voorlezen, hij liet ze nazien en aan iedere
stam zijn eigen recht geven. De wetten der Saksen en Friezen werden
onder hem voor het eerst te boek gesteld. Zo bestond er ook een
afzonderlijk recht voor de Salische en Ripuarische Franken, voor de
Bourgondiërs, die volgens het oude recht van Gondebald leefden,
voor de Alemannen, de Beieren, de Saksen en de Friezen, voor de
Goten in de Spaanse mark, voor de Longobarden en voor de Romeinen in de Kerkelijke Staat, die ook wel Romania werd genoemd.
Het recht was gebonden aan de persoonlijkheid
een bewijs, hoe
hoog men de persoonlijkheid van de vrije man aansloeg
en in
Rome kon men zelf verklaren, of men volgens Romeins of Frankisch
recht wenste te leven.
De eenheid des rijks kwam tot uitdrukking op de grote rijks
volgens Frankisch gebruik vooral in het voorjaar-vergadin,
werden gehouden. Dit was de oude landdag der vrije Franken in
heerban, het Maartveld, later echter naar Mei verschoven. Daarbij
kwamen de geestelijke en wereldlijke groten bijeen, die in heerban
werden opgeroepen; verder kon van de vrijen, die in de omtrek
woonden, komen wie wilde. Zo werden dus de oude Germaanse
volksvergaderingen voortgezet. Zij, die opkwamen, werden rechtens
beschouwd als vertegenwoordigers van heel het volk, dat in alle
belangrijke kwesties te beslissen had. Die vergadering geeft ons
enige kijk op de inslag van vrijheid, die de Germaanse volkeren in de
westerse staatsinstellingen hadden gebracht, tegenover het absolutistische princiep van het Romeinse recht: quod principi placuit, legis
habet vigorem. Volgens Germaanse opvatting, die nu voor heel het
westen ging gelden, mocht niets belangrijks beslist worden door de
vorst alleen: hij moest zich houden aan de mening des volks of van
de vertegenwoordigers des volks. Menigmaal werd dit Karel's opvolgers nadrukkelijk onder de ogen gebracht; zo bijvoorbeeld Karel
de Kale, in 864 op de rijksdag te Pitres aan de Seine, met de woorden:

De wet komt tot stand door de toestemming des volks en de beschik king des konings. 1
)

1)

M. G. Capit. II, 313.
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De rijksvergaderingen beslisten over oorlog en vrede, over
veranderingen in de wetten, over grotere en kleinere zaken van de
meest verschillende aard. Voor de besprekingen, waarbij de rijksgroten het woord namen en de vorsten, al naar ieders persoonlijkheid,
hun wil konden doorzetten, bestonden geen vaste vormen. Vaak
echter beraadslaagden geestelijke en wereldlijke groten afzonderlijk.
Tegelijk met de rijksdag werd gewoonlijk in dezelfde plaats een
synode gehouden. Zo werd de rijkssynode te Frankfurt, die het
adoptianisme veroordeelde en zich tegen de Byzantijnse verering der
beelden uitsprak, de le Juni 794 ter gelegenheid van een rijksdag
gehouden; op die synode verklaarde echter de afgezette Beierse
hertog Tassilo, dat hij zich in het oordeel, vroeger over hem geveld,
schikte. Karel riep de rijkssynoden waarvan wij er onder hem
zestien kennen bijeen zoals hij de rijksdagen bijeenriep; hij
bekleedde menigmaal het voorzitterschap, nam herhaaldelijk het
woord, leidde de besluiten naar zijn wil of nam ze op als adviezen,
die hij doorvoerde, als hij ze door een rijksdag had laten goedkeuren.
De besluiten der rijksdagen werden onder de naam capitularia
opgetekend en vormden zo het slotprotocol.
Zoals rijksdagen en synoden in elkaar overgingen, zo vermengden
zich wereldlijke en geestelijke elementen ook in de wetgeving. De
geestelijke voorschriften werden van kracht, doordat de staat tot
opvolging dwong, door de ban des konings. Dit begon bedenkelijk
veel te lijken op het systeem van een staatskerk, te meer, wijl Karel
ook zelfstandig, zonder synoden, voorschriften op kerkelijk gebied
uitvaardigde. Was er een aantal van die vorsten achter elkaar gekomen,
dan had dit wellicht aanleiding gegeven tot soortgelijke toestanden
als in het oosten, tot caesaropapisme, gelijk ook enige overhelling
naar imperialistisch absolutisme niet te miskennen valt. Later echter
stelden de rijksgroten zich tegen een dergelijke ontwikkeling te weer,
hoewel de wereldlijke groten niet de verkozen, maar de geworden
of geboren vertegenwoordigers des volks waren; en dit kan ons enigszins tot troost strekken, als wij de verbrokkeling der Karolingische
macht betreuren.
Tot de wereldlijke groten behoorde hij, die op de voorgrond
trad door rijkdom of het aantal zijner vazallen. Zij hadden bijna
allen ambten of lenen van de koning gekregen, waren dus zijn
kroonvazallen en ambtenaren. De geestelijke groten waren de
bisschoppen en abten, die steeds meer als geestelijke ambtenaren
werden beschouwd. Maar dat werd onder Karel niet zo sterk gevoeld
als vóór en na hem, want die wijze vorst stelde hoge prijs op de
medewerking van de clerus aan de opvoeding des volks; hij kende
aan de geestelijke stand, wegens zijn verheven waardigheid, in
zekere zin de eerste plaats toe, en was er steeds bezorgd voor, dat de
geestelijkheid haar kerkelijke plichten trouw vervulde.
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De geestelijken namen in die tijd vooral dáárom een hoogst
belangrijke plaats in, wijl zij bijna de enige ontwikkelden waren,
bijna de enigen, die schrijven konden; wijl alleen zij in het Latijn,
de taal van het bestuur en de wetgeving, acten konden opmaken.
Daarom speelden de geesielijken aan het hof een voorname rol.
Zij, die er permanent vertoefden, waren hofkapelaans. Zij moesten
in de hof- of paltskapel de godsdienstoefeningen houden en g` allerlei
taken op diplomatiek en politiek gebied werden hun toevertrouwd.
Zij waren tegenover de vorst tot bijzondere trouw verbonden, door
persoonlijke commendatie bij handreiking. Aan hun hoofd stond de
aartskapelaan, die door de vorst in kerkelijke aangelegenheden
geraadpleegd placht te worden. Aan hem was de behandeling toevertrouwd der verzoeken, die betrekking hadden op kerken en kloosters;
hij was een zeer gewichtige persoonlijkheid, die dan ook gewoonlijk
van de paus het pallium met de aartsbisschoppelijke titel kreeg. Wijl
de kapel dienst deed als archief, stond de aartskapelaan ook aan het
hoofd der kanselarij, die toentertijd geheel uit geestelijken bestond.
De post van hoofd der kanselarij, van kanselier, werd later buitengewoon belangrijk; met de titel van aartskapelaan placht hij aan de
hoogste geestelijke waardigheidsbekleders te worden toevertrouwd.
Die hofgeestelijken vormden als het ware het kabinet des keizers,
en hieruit wordt begrijpelijk, dat zich na Karel's tijd eens een kerkelijke hervormingspartij heeft ontwikkeld, die zich tegen een kabinetsregering, door de hofgeestelijken uitgeoefend, verzette.
Behalve de geestelijken, die deel uitmaakten van de hofkapel
en de kanselarij, waren er nog afzonderlijke raadgevers, die op
verlangen van de vorst korter of langer tijd aan het hof verbleven
en zijn bijzonder vertrouwen genoten. Een hunner, bij de vorstelijke
familie bijzonder gezien, was Angilbert, een Frank, die aanvankelijk
hofkapelaan was, en in 790 de abdij St. Riquier kreeg. Hij verrijkte
die abdij met pracht van bouwwerken en handschriften, maar ook
als abt hield hij zich gewoonlijk aan het hof op. Hij leefde met
Karel's dochter Bertha in een ongeoorloofde verhouding, waaruit
twee zoons sproten, zonder dat Karel er aanstoot aan nam. Hij werd
menigmaal voor politieke zendingen gebruikt en nam bij Karel een
positie in, ongeveer neerkomend op die van kabinetssecretaris. Hij
was ook zeer gezien om zijn gedichten, die hem de bijnaam Homerus
opleverden. Later heeft men hem in een biografie, die hem prees
wegens zijn zorgen voor de abdij, met weinig recht een heilige
genoemd. Waardiger persoonlijkheden waren Adalhard en Wala,
neven van Karel. Adalhard had zich van het hof, waaraan hij was
opgegroeid, teruggetrokken en had zijn intree gedaan in het klooster
Corbie. Hij ging later naar Monte Cassino. Karel gaf hem de abdij
Corbie en vertrouwde hem in de regering van Italië, bij de jeugdige
Pepijn, een zeer belangrijke positie toe. Adalhard's broer Wala

1
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volgde hem op als abt van Corbie en vergezelde Bernard, de tot
koning verheven zoon van Pepijn, naar Italië. Later vielen de twee
broeders bij Lodewijk de Vrome tijdelijk in ongenade. Adalhard
schreef een verhandeling over de inrichting van het hof onder keizer
Karel. Van dit werk, waarin hij het nageslacht een voorbeeld voor
ogen wilde houden, bezitten wij helaas slechts een latere bewerking.
De eigenlijke regeringsambtenaren onder Karel waren, gelijk in
de tijd der Merovingers, de gouwgraven, die echter al tamelijk
zelfstandig waren geworden, wijl zij gekozen moesten worden uit de
grondbezitters van de gouw. Om nu een bestuursorgaan te hebben,
dat hij geheel in zijn macht had en dat tegelijk dienst kon doen als
controlerend orgaan, schiep Karel en dat was iets nieuws, dat
getuigt van zijn scherpzinnig bestuurderstalent het ambt der missi
dominici, missi regis, der koningsboden of zendgraven. In het voorjaar
werden er geregeld twee van die missi naar sommige voorname
streken des rijks afgevaardigd, om in des konings plaats het gehele
bestuur aan een inspectie te onderwerpen. Aanvankelijk waren dat
vertrouwelingen met een persoonlijke opdracht van Karel. Toen deze
keizer was geworden, gaf hij, in 802, aan het ambt grotere betekenis,
door voor ieder geval een hoge geestelijke en een wereldlijke waardigheidsbekleder op te dragen, in een bepaald gedeelte van het rijk na
te gaan, of alle autoriteiten hun ambt naar behoren vervulden. De
afgevaardigde geestelijke was een bisschop of een aartsbisschop; door
hem kreeg de geestelijkheid een niet gering aandeel aan de opvoeding
van het volk en aan het toezicht op het bestuur, en werd zij tevens
in niet geringe mate betrokken in de binnenlandse politiek. Van de
andere kant kwamen door het feit, dat de missi slechts hun opdracht

van 's konings zijde hadden te vervullen, en in de kerken overal na
moesten gaan, of alles in orde was, ook het kerkelijk bestuur en de
kerkelijke tucht onder de opperste leiding van de vorst. In haar
geheel herinnerde die organisatie aan de positie, welke de kerk in
Justinianus' tijd in het Byzantijnse rijk verwierf, waar het burgerlijk
bestuur gecontroleerd werd door bisschoppen met de titel praefecti
praetorio.
Hoe het kerkelijk en het wereldlijk element vermengd werden,
blijkt vooral ook in het strafrecht. Er werd wereldlijke straf gesteld
op vergrijpen tegen de kerkelijke geboden en voorschriften, en
kerkelijke straf op overtredingen van profane wetten. Zo werden
met wereldlijke straf bedreigd, wie de kerkelijke tienden niet wilde
afdragen, en de geestelijke, die deelnam aan de jacht. 1 ) Bij de
Saksen, die met dwang bekeerd waren, werd de overtreding van
kerkelijke tucht en kerkelijk gebruik gewroken met wrede straffen,
gelijk het oude stamrecht die voorschreef. 2) Daartegenover zijn tal
) M. G. Cap. I, 94v. cap. 33 c. 15, 19.

2)

Zie beneden blz. 416.

376

Tweede boek

Eerste bloei der beschaving in het westen.

van voorbeelden aan te halen, dat de kerk met haar straffend gezag
met de staat moest medewerken. Wie zich schuldig maakte aan bloedschande of moord, moest behalve zijn wereldlijke straf ook nog
kerkelijke boete ondergaan. 1 ) Van de andere kant weer waren speciaal
de bisschoppen in alle profaan geding, onverschillig of het onder het
strafrecht viel of onder het burgerlijk recht, aan het wereldlijk
gerecht onderworpen.
De samenwerking tussen Kerk en staat onder Karel de Grote
berustte vooral hierop, dat Karel zijn rijk in de geest der Kerk een
culturele taak oplegde, die hij hoog en ernstig opvatte. Mét de
ontzaglijke schepping der staatkundige eenheid was dit zijn hoogste
verdienste. Evenwel is hij niet de eerste geweest, die voor die taak
in dienst der beschaving oog heeft gehad. Reeds de hervormingssynoden, onder Bonifacius gehouden, werkten in die richting; heel
het werk van Bonifacius en zijn Angelsaksische gezellen en gezellinnen
streefde daarnaar.
Door vergelijking met Bonifacius' programma treedt echter nog
een ander facet van Karel's verhouding tegenover de Kerk naar
voren. Eerst in de laatste tijd heeft men dat goed leren onderscheiden. 2 ) Al bouwde Karel op het terrein, dat Bonifacius geprepareerd had, hij heeft niettemin Bonifacius' hervormingsprogramma
op enige punten sterk verwrongen, zo niet verijdeld. Hij zag de Kerk
vooral als een middel, dat hem helpen kon, zijn politieke doeleinden
te bereiken, en hij gebruikte dat middel zo, dat er aan het einde
zijner regering allerlei toestanden heersten, - die Bonifacius door zijn
hervormingssynoden had willen verhelpen, en voorgoed verholpen
meende te hebben. Daarbij heeft Karel echter slechts de lijnen doorgetrokken, die laatstelijk reeds zijn vader Pepijn had opgezet.
Het behoorde tot de belangrijkste punten, op Bonifacius'
hervormingssynoden behandeld, dat de secularisatie van het kerkelijk
bezit, vooral door Karel Martel teweeggebracht, ongedaan moest
worden gemaakt. Karloman, Pepijn's broeder, had na de besluiten
der eerste hervormingssynode in het jaar 742 doen bepalen, dat het
gestolen kerkegoed zou worden teruggegeven. Maar die verordening
kon niet worden uitgevoerd, en reeds in het volgende jaar, op de
synode te Estinnes, was er een vergelijk getroffen: bedoelde goederen
konden voorlopig als leengoed in handen blijven dergenen, die ze op
dat moment bezaten, maar het eigendomsrecht der kerk moest
juridisch erkend worden door een cijns, een solidus per hoeve
bedragend; en aan de arme kerken en kloosters moest minstens zoveel
gerestitueerd worden, als zij voor hun onderhoud nodig hadden.

3)

1) T. a. p. I, 97 cap. 33 c. 32, 33.

2) Hierover het laatste: L e s n e, Histoire de la propriété ecclésiastique en
France. II.
$) Zie boven blz. 318v.
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Men wilde dus zoveel mogelijk herstellen, wat erkend werd als
onrecht; en al leek het ook twijfelachtig, of het ooit mogelijk zou
zijn, alle kerkelijke goederen terug te geven, van verdere secularisatie
mocht geen sprake meer zijn. Dit standpunt werd aanvankelijk ook

door Pepijn ingenomen. Bonifacius aarzelde echter, dit compromis te
bekrachtigen door de schatting te aanvaarden; paus Zacharias moest
hem er eerst uitdrukkelijk toe machtigen, door te schrijven, in het
jaar 751: „Wat de kerkelijke cijns betreft, d.w.z. het bedrag van één
solidus, dat voor iedere huishouding moet worden betaald neem
die maar aan en talm niet langer." 1) Karloman was toen al afgetreden,
en Pepijn was reeds lang alleenheerser.
Kort daarna echter sloeg Pepijn andere wegen in. Hij begon
opnieuw kerkelijk goed te onteigenen, en Karel ging daarmee voort,
en wel zo, dat hij zich blijkbaar volkomen gerechtigd achtte, naar
goeddunken over het bezit van kloosters en kerken te beschikken.
In dit opzicht werd dus het werk der hervormingssynoden geheel te
niet gedaan. Alleen werden nu aan de bepalingen dier synoden de
vormen ontleend, waaronder opnieuw secularisatie geschiedde, en
men gaf er een ruimere uitleg aan naar een heel andere kant. Wat
vroeger aanvaard was als een middel, om het oude onrecht voorlopig
draaglijk te maken, tot het geheel kon worden hersteld, werd nu
gebruikt als een formule, om onrecht de schijn van recht te geven.
De vormen, die reeds Pepijn daarbij gebruikte, vertonen zich het
duidelijkst in het capitulare, dat Karel in 779 te Herstal uitvaardigde. 2
Wie van de vorsten kerkelijk goed had gekregen of nog kreeg, moest
een tiende of een negende, of een dubbeltiende, dat is een vijfde van
alle inkomsten, die hij daaruit trok, aan de kerk uitkeren, en bovendien
moest cijns worden betaald per hoeve, maar die was veel lager, dan
vroeger was bepaald. De schatting werd nu slechts op een solidus
voor iedere vijftig huizen gesteld, een halve solidus voor de dertig en
een tremissis voor de twintig. Echter moest de houder van kerkelijk
goed uitdrukkelijk erkennen, dat hij slechts het vruchtgebruik genoot:
hij moest zich namelijk door de kerk een precariebrief laten uitreiken,
waarbij verklaard werd, dat hij het goed op machtiging des konings
(precaria verbo regis) in leen had ontvangen. Opdat het onderhoud
der kerken geen gevaar zou lopen, werd omstreeks deze tijd, maar
waarschijnlijk reeds onder Pepijn, bevolen, dat alle diocesanen, voor
zover zij niet reeds de dubbeltienden betaalden, de bisschoppen het
tiende moesten betalen, dat tot dan toe slechts voor de kerk werd
gevorderd sinds het tweede concilie van Macon in 585 al. Nieuw
was echter, dat nu de staatsmacht die betalingen eiste en afdwong,
een feit van niet geringe betekenis. 3
)

)

Bonifatiusbriefe, hrsg. von T a n g 1 blz. 199.
Cap. 20 c. 7, 13. M. G. Cap. I, 48 (vgl. 42), 50.
Cap. Harist. c. 7. M. G. Cap. I, 48.
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Men kon dus niet zeggen, dat over het geheel de materiële
positie der kerk noemenswaardig achteruit was gegaan; eer was het
tegendeel waar. Door haar gevolgen echter brachten de secularisaties,
door Pepijn en Karel uitgevoerd, het kerkelijk leven ernstige schade
toe. Het was voor de kerk noodlottig, dat de vorst het kerkelijk goed
op één lijn stelde met het kroonbezit en er geheel naar eigen willekeur
en de aandrang der rijksgroten over beschikte. Niet alleen gaf hij
daardoor een slecht voorbeeld, maar hij bracht er een totale ommekeer
door teweeg in de waardering der kerkelijke ambten, zodat die lijnrecht kwam te staan tegenover de opvatting, welke Bonifacius had
willen verbreiden. Karel beschikte even willekeurig over de ambten
van bisschop en abt als over het bezit, dat er aan verbonden was.
Na de dood van een prelaat maakte hij van de vacature die vaak
opzettelijk gerekt werd gebruik, om politieke winst na te jagen;
zolang de vacature duurde, maakte namelijk de kroon aanspraak op de
inkomsten van het vrijgekomen diocees of klooster. Vervolgens stelde
Karel een nieuwe bisschop of abt naar eigen keuze aan. Werd er
hier of daar nog een bisschop gekozen, dan geschiedde dit slechts op
grond van een bijzonder privilege, door de vorst verleend.
Het jammerlijkst werd de positie der kloosters, al lieten die in
het Duitse missiegebied hun betekenis nog steeds gelden, en al
waren er in Beieren, vooral onder de laatste Agilolfingen, de hertogen
Odilo en Tassilo, tal van nieuwe kloosters gesticht. Bonifacius had
er naar gestreefd, de kloosters zo zelfstandig mogelijk te maken
getuige de exemptie, die hij voor Fulda verwierf. Na zijn dood trachtte
Pepijn de kloosters onder het gezag der bisschoppen te stellen,
hetgeen hier en daar aanleiding gaf tot felle strijd; zo vooral tussen
Constanz en St. Gallen, tussen Mainz en Fulda. Daarna echter
brengt de koning zelf de kloosters onder zijn macht, wijl hij zich
het recht niet wil laten ontnemen, te beschikken over het rijke
kloosterbezit. Karel liet zich bij zijn keuze van een abt gewoonlijk
leiden door de omvang van het inkomen, dat aan de waardigheid
verbonden was. Reguliere abten werden weer zeldzaam. Meestal
stonden wereldgeestelijken als abbates canonici aan het hoofd der
kloosters; maar ook aan leken werden kloosters, zowel voor vrouwen
als voor mannen, toevertrouwd. In menig opzicht was men aan het
einde van Karel's regering weer precies zo ver als in de tijd van Karel
Martel. Dit openbaarde zich vooral in de verplichtingen, die Karel
bij die manipulaties met bisdommen en kloosters zijn prelaten
oplegde.
Wijl Karel het kerkelijk goed als kroonbezit beschouwde, eiste
hij van de prelaten dezelfde diensten als van de leken, die kroon domein in leen hadden ontvangen,. en dus in 't bijzonder de leverantie
van militaire kracht. De kerken begonnen toen, meest door de
beneficiën in leen te geven, krijgslieden aan zich te verbinden, die
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als leenmannen der kerk, stiftsvazallen, ter beschikking stonden
van de abt of bisschop en door hem aan de koning werden geleverd,
als die mobiliseerde. Wederom zien wij dus de bisschoppen en abten
aan het hoofd hunner gewapende benden ten strijde trekken, als in
de tijd der Merovingers wat Bonifacius met zoveel moeite onderdrukt had, leefde weer op. Met dit verschil alleen, dat nu als verplichte
prestatie werd geëist, wat vroeger als een misbruik werd beschouwd.
Onder het vaandel der heiligen van het diocees trokken de stiftsvazallen te velde.
Welke zorgen er met het oog op de krijgsdienst van een prelaat
werden geëist, blijkt ons uit een mobilisatiebevel, dat Karel deed
toekomen aan abt Fulrad van St. Quentin. Hij riep Fuirad op, met
zijn manschappen binnen een vastgestelde tijd op een rijksvergadering te Stassfurt aan de Bode te verschijnen er zou van daar uit
een veldtocht tegen de Saksen worden ondernomen. „Zodanig
toegerust moet gij met uw mannen naar genoemde plaats komen,
dat gij vandaar te velde kunt trekken daarheen, waar wij bevelen
zullen: met wapenen en wat er bij behoort en werktuigen, levensmiddelen en kleren, zodat iedere ruiter zijn schild heeft, benevens speer,
zwaard, halfzwaard, boog en koker met pijlen; en bovendien op uw
wagens met alle soorten toebehoren, d.w.z. bijlen, muurhamers,
stormrammen, aksen, schoppen, spaden en al, wat er voor een veldtocht nodig is." 1 ) Aanvankelijk waren niet alle stiftsvazallen door het
bisdom met kerkelijk goed beleend: er werden hele groepen gezamenlijk onderhouden; dus kwam het voor, dat grote kloosters kazernes
moesten inrichten. Uit de lijst der inkomsten van het klooster
St. Riquier, dat door abt Angilbert op grote schaal was toegerust,

weten wij, dat er in 831 bij dat klooster een soldatenwijk (vicus
militum) met 110 krijgslieden behoorde; er werd voor ieder een paard
gereedgehouden, benevens allerlei wapentuig. 2) Het kon niet anders,
of de abten werden aangestoken door het militair karakter, dat de
kloosters aldus verkregen.
In theorie golden weliswaar nog de verboden, die Bonifacius
tegen het dragen van wapenen had uitgevaardigd, maar in de practijk
werden zij maar al te vaak overtreden; immers, Karel eiste, dat de
bisschop of abt persoonlijk aan de heirvaarten deelnam. Dus konden
de dienaren der Kerk hun taak, vrede op aarde te brengen, moeilijk
vervullen. Ook paus Hadrianus zag dit in, en het strekt hem tot eer,
dat hij bij Karel protesteerde tegen het dragen der wapenen door
bisschoppen en priesters: „Mocht hij dat toch in geen geval laten
gebeuren; de bisschoppen en priesters, van wie hij wenste, dat zij
1) M. G. Cap. I, 168.
2) H a r i u 1 f, Chronique de St. -Riquier p. p. L o t (Collection de textes f. 17.
Par. 1894) Append. p. 306. Vgl. W e r m i n g h o f f in Hist. Aufsátze, K. Zeumer
dargebr. (Weimar 1910) 35 £
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hem overal zouden vergezellen, moesten zich met ijver wijden aan
het gebed, zij moesten het verzamelde volk prediken, wat nodig is
tot het heil der zielen en het eeuwige leven, en biechthoren; de
andere bisschoppen en priesters echter moesten bij hun kerken blijven
en zich allen inspannen, onder de machtige bescherming des konings
het volk, hun door God toevertrouwd, te leiden volgens de voorschriften der Kerk." 1 ) De ijverige patriarch Paulinus van Aquileja
verzocht de koning dringend : „Moogt gij voor ons tegen de zichtbare
vijanden van Christus met Gods hulp strijden voor de liefde van
Christus. Wij zullen voor u de macht des Heren te hulp roepen
tegen de onzichtbare vijanden en met geestelijke wapenen strijden.
Moge het de priesters des Heren worden toegestaan, de Heer in
eenvoud te dienen volgens het evangelie en de regelen der apostelen,
en alleen in het kamp des Heren krijgsdienst te volbrengen, want
niemand kan twee heren dienen." 2
Maar Karel was te zeer gespannen op politieke machtsontwikkeling, om van de ingeslagen wegen af te wijken. De bisschoppen
)

moesten niet alleen krijgsdienst volbrengen, maar ook geregeld aan
het hof verschijnen, om de koning, ieder op eigen wijze, als voorname
ambtenaren van raad te dienen. Bonifacius had wel geweten, waarom
hij zich zo angstvallig van het hof verwijderd hield. Maar er waren
er slechts weinigen, die onder Karel zijn voorbeeld navolgden.
Bij de persoonlijke verplichtingen kwam nog een aantal hinderlijke materiële plichten. Geschenken, die de bisschoppen en abten
vroeger vrijwillig aan de vorst plachten te vereren, werden door Karel
opgeëist als zijn recht. Hij schreef aan abt Fulrad van St. Quentin:
„Stuur ons de geschenken, die gij moet meebrengen ter rijksvergadering, half Mei daarheen, waar wij alsdan zullen vertoeven.
Kunt gij ze ons zelf komen brengen, dan is het ons nog liever. Maar
zorg, dat gij u aan generlei nalatigheid schuldig maakt, als gij er prijs
op stelt, onze gunst te behouden." 3
Ook het recht op gastvrijheid, dat de koning opeiste, werd voor
de bisschoppen en abten een zwaar drukkende last. Niet alleen de
koning en zijn gevolg, maar ook allen, die tot het hof behoorden, de
zendgraven en allen, die een schriftelijke machtiging van de koning
konden overleggen, hadden recht op huisvesting, d.w.z. logies en
levensonderhoud, en bovendien moesten hun de vervoermiddelen
worden verschaft, die zij nodig hadden. Het geheel dier verplichtingen
werd aangeduid met de naam koningsdienst. De waardigheid van
bisschop of abt echter, door de koning verleend, werd beschouwd als
)

een koninklijke onderscheiding, honores regni.

Natuurlijk hadden zulke opvattingen de verwereldlijking der
kerk ten gevolge. Doordat de prelaten door de koning voortdurend
1)

M. G. Epp. III, 625.

2)

M. G. Epp. IV, 525.

3)

M. G. Cap. I, 168.
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werden beziggehouden met wereldlijke aangelegenheden, gingen zij
daar ook in op, en zochten zij slechts de gunst van de vorst; en wijl
hun voornaamste streven moest ' zijn, de macht des konings uit te
breiden, spanden zij zich vaak maar al te zeer in, om door 's konings
gunst zelf toe te nemen in macht, en gingen zij in wereldse praal
wedijveren met de wereldlijke groten. De kloosters hadden daar het
meeste onder te lijden. Aangezien zij nu menigmaal als rijkskloosters
of koninklijke kloosters werden beschouwd, werd op hun inkomsten
voor het grootste gedeelte beslag gelegd of door de koning zelf, of
althans door wereldsgezinde koninklijke abten. Niet alleen ontbrak
dus de geestelijke leiding, maar weldra ontstond er ook stoffelijke
nood. In een klaagbrief, die van vóór 800 moet dateren, smeekten de
monniken van een klooster de koning, hun te hulp te komen, waarbij
zij zich beriepen op het feit, dat zij dag en nacht voor de koning, zijn
familie en zijn rijk baden: „Want sinds de dag, dat gij ons in leen
hebt gegeven en wij aan uw bescherming werden onttrokken, hebben
wij geen kleren en geen schoenen, noch olie, noch zeep, noch voedsel,
gelijk voorheen het geval was. Beur ons op, allervroomste koning, gij
die de heidenen tot de Christenheid roept, laat ons, die Christenen
zijn, niet ten ondergang vervallen." 1
Ook van andere zijde werd er over die toestanden in 't algemeen
geklaagd. Aartsbisschop Arno van Salzburg had zich bij zijn vriend
Alcuin, Karel's vertrouweling, bitter beklaagd over de vele wereldse
beslommeringen, waarin hij door de vorst verwikkeld werd, en
verwijten tegen Karel's persoon geuit. Alcuin trachtte hem te troosten
en gaf hem de raad, niet te luid te spreken, opdat de keizer het niet
horen en hem zijn gunst ontnemen zou. „Van de goede wil van onze
heer de keizer," schreef hij in een andere brief, „ben ik overtuigd.
Hij streeft er zeer zeker naar, in het rijk, dat hem door God is toevertrouwd, alles te regelen naar de maat der gerechtigheid, maar hij
heeft niet zoveel helpers aan zijn zijde als vijanden der gerechtigheid,
en niet zoveel maners als schaders (nec tantos praedicatores quantos
praedatores), en er streven er meer naar hun eigen doeleinden dan
naar die van God." 2) De oorzaak der verwereldlijking gaf hij duidelijk aan met de woorden: „De herders worden geplaagd door
aardse zorgen. Zij, die slechts gereed moesten staan voor God hierboven, worden gedwongen, ver over de aarde rond te dolen. De
strijders van Christus moeten de wereld dienen, en het zwaard van
het woord Gods bergen zij met het een of ander excuus binnen de
omheining van hun mond. Op de dag van de strijd blijken zij huur soldaten te zijn en geen vrije kampvechters." 3
Zoals uit deze uitlatingen blijkt, veroorloofde men zich slechts
)

)

Formulae salicae Merkel. 61. M. G. Form. 262.
M. G. Epp. IV, 422 s., 411.
$) Ibid. 409.

382

Tweede boek

Eerste bloei der ' beschaving in het westen.

onder vertrouwde vrienden opmerkingen over de noodlottige gevolgen, die de gedwongen en al te grote bemoeienis der kerk met staatszaken met zich sleepte.
Dat die klachten niet luider werden uitgesproken, moet gedeeltelijk ook hieruit verklaard worden, dat men tot op zekere hoogte
begreep, hoe Karel tot een dergelijk optreden kwam. Door gebruik
te maken van het kerkelijk bezit en door de waardigheidsbekleders
der kerk in zijn dienst te betrekken, wilde hij voor alles de nodige
krachten verzamelen om zijn rijk staande te houden en uit te breiden
terwijl trouwens de eenheid en de grootheid van het rijk voor de
westerse kerk van zo buitengewoon groot belang waren. Het kerkelijk
bezit, dat hij seculariseerde, stelde hem in staat, de rijksgroten te
verrijken, die met hem meestreden in de ene oorlog na de andere.
Daardoor verwierf en handhaafde hij de militaire macht, die hij zo
dringend nodig had. Kort na Karel's dood horen wij dan ook zijn
opvolger Lodewijk de Vrome zeggen, dat zijn vader noodgedwongen
tot die secularisaties was overgegaan. 1) Gelijk Karel zelf zijn vazallen
de bezittingen der kerk in leen gaf, zo bracht hij er op dezelfde
grond zijn bisschoppen en abten toe, ook met eigen hand kerkelijk
goed aan hun stiftsvazallen toe te vertrouwen. Al deze toestanden
kunnen gerangschikt worden onder de veelomvattende titel: de
ontwikkeling van het leenstelsel. Karel gebruikte het kerkelijk goed
vooral, om zijn graven aan ambtelijk bezit te helpen. Zij waren de
steunpilaren van zijn politieke en militaire macht. Maar op de keper
beschouwd is het zijn veroverings- en machtspolitiek geweest, die
Karel bracht tot dat vrijmoedig gebruik van kerkelijk eigendom en tot
de opvatting, dat bisdommen en abdijen lenen van de kroon waren.
Men beschouwde ze als rijksbisdommen en rijkskloosters, en de
prelaten als vazallen des konings. De vraag is gewettigd, of de
ongunstige gevolgen dier toestanden, zoals wij ze na Karel's dood
geopenbaard zien, wel opwogen tegen het kortstondige voordeel, door
zijn machtspolitiek behaald. De eenheid des rijks was op de duur niet
te handhaven. En dat lag heus niet alleen aan de zwakheid van Karel's
opvolgers. De samensmelting van de kerk met de staat, en de ver
geestelijke leiders moest vroeg of laat leiden tot de-werldijkng
vorming van een partij, die aandrong op herstel van de herderlijke
geest onder de bisschoppen, en hoe langer het duurde, eer die reactie
intrad, des te heviger moest het conflict zijn. De uiteindelijke winst
werd niet behaald door de staat, maar door de wereldlijke groten. Om
hun verknochtheid te behouden wilde de vorst hun een inkomen
verzekeren, en hij gaf dit in de vorm van grondbezit, terwijl zij alleen
de opbrengst hadden moeten ontvangen. Zij kregen dus mét de rente
ook het kapitaal in handen, en gingen er naar streven, dat kapitaal
1)

necessitate compellente. M. G. Cap. I, 279.
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in hun familie te houden, door het leen erfelijk te maken en het
voorgoed aan de eigenaar, de staat zowel als de kerk, te onttrekken.
Dat was toen allemaal niet zo te voorzien. Wel zag men, hoe
de grote macht van het ene westerse rijk, dat voor de Islam en Byzantium niet onder hoefde te doen, allereerst de Kerk ten goede kwam
en tot haar streven medewerkte. Het Karolingische koningschap had
reeds sinds de zalving van Pepijn, die in 754 door paus Stephanus te
St. Denis herhaald was, een sacraal karakter, maar dat werd nog
groter, toen Karel uit de handen des pausen de keizerskroon ontvangen had. Van toen af zag de westerse geestelijkheid in hem het
wereldlijk hoofd der westerse Christenheid, dat met het geestelijk
opperhoofd, de paus, samenwerkte in een officieel geboekstaafd
vriendschapsverbond. De Karolingers hadden zich onmiskenbare
verdienste verworven door schenkingen aan tal van bisdommen in
Duitsland zij moesten mede als stichters dier bisdommen worden
beschouwd. Dagelijks opnieuw moest men constateren, dat Karel zich
niet alleen gaarne liet leiden door de idealen der Christelijke beschaving, maar ook dan voor de veiligheid en het belang der Kerk optrad,
als zijn eigen politiek belang daar niet onmiddellijk mee gemoeid
was, terwijl hij verder kerkelijke orde en tucht en de verbreiding van
haar leer hielp bevorderen.
Naar best vermogen trachtte hij, bij de eigen kerken misstanden
te voorkomen: de grondbezitters, die eigen kerkjes bezaten, stond hij
wel toe, ze als eigen bezit te behandelen, ze weg te geven of te verkopen maar zij mochten een kerkgebouw, dat hun toebehoorde,
niet aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrekken, noch ook hun
dotatie inkrimpen. Om die bestemming te bereiken moesten zij de

bisschop in de gelegenheid stellen, over de kerk en de geestelijken
toezicht uit te oefenen, en zowel aanstelling als ontslag van geestelijken
moest in overleg met de bisschop geschieden. Eindelijk werd nog verboden, eigen geestelijken tot diensten te nopen, die met hun waardigheid niet strookten, door hen als meiers of pachters te gebruiken. 1 )
Het springt trouwens in het oog, dat Karel voortreffelijke
maatregelen nam, om anderszins het kerkelijk goed te beveiligen tegen
schade, door te zorgen voor een goed beheer. De vrede van het ker^kelk bezit werd door de vorst en zijn zendgraven (missi) op bij zondere wijze beschermd. Bijna alle kerkelijke eigendommen hadden
nu deel aan het privilege der immuniteit, dat wil zeggen: evenals
het kroondomein waren zij vrij van lasten en burgerlijke rechtspleging. Voor de uitoefening der rechtsmacht, aanvankelijk alleen de
lagere eerst later kwam daar de hogere jurisdictie bij moesten
alle bisschoppen, abten en abdissen beschermers of voogden (advocati)
1)

Conc. Francof. c. 54. M. G. Conc. II, 171. Missat. generale 802 c. 15. M. G.

Cap. I, 94. Cap. eccl. 810 3 c. 2, 13 p. 178 s. cfr. Conc. Vern. 755 c. 16 p. 36.
-
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hebben. Die benoemde Karel zelf, of hij liet ze door zijn missi of
door de graven benoemen. Vervolgens liet hij door zijn missi toezicht
houden op het werk der advocati, wel een bewijs, dat hij een nauwgezette vervulling van hun ambt op prijs stelde.
Hij vervulde zelfs tot op zekere hoogte de wensen der hervormingssynoden in een kwestie, die Bonifacius na aan het hart
had gelegen.
Nadat hij uit de verzameling der canons van Dionysius Exiguus,
hem in 774 door Hadrianus I toegezonden, had geleerd, dat het
metropolitaans bestuur de vorm van het oude kerkelijke recht was,
verzette hij zich niet, zoals zijn vader had gedaan, tegen de benoeming
van metropolieten. De historische rechten der bisschoppen, die de
oude metropolitaanse zetels in C allië bekleedden, werden weer
erkend, en er werden nieuwe metropolieten aangesteld, doordat de
paus aan de aartsbisschoppen van Salzburg en Mainz het pallium
zond. Echter werd bij het herstel der hiërarchische orde boven de
gewone bisschopsrang een element ingevoerd, dat de Merovingische
tijd niet gekend had, en dat niet geheel strookte met Bonifacius'
opzet, zoals hij die aan zijn Angelsaksisch vaderland had ontleend.
Karel koos de aartsbisschoppen uit, gelijk hij ook de bisschoppen
benoemde, maar gewoonlijk kende de paus de aartsbisschoppen hun
ambt toe, door hun het pallium te zenden. Een aartsbisschop zonder
pallium werd een uitzondering. De goede verstandhouding tussen
Karel en Hadrianus bereikte, wat aan Bonifacius, door Pepijn's
onwilligheid, niet gelukt was. De aartsbisschop-metropoliet nam
een hogere rang in en oefende daarbij een feitelijk en persoonlijk
gezag uit over zijn onderhorige bisschoppen, die men toen met het
nieuwe woord suffragaan begon te kenmerken. 1 ) Het doel, dat
Bonifacius beoogd had, was het hiërarchisch verband tussen de
herders der Kerk onder Rome. Karel zag in de hiërarchie meer een
controlesysteem, gelijk hij ook elders gaarne in werking stelde, voor
de kerk speciaal nog door de benoeming van geestelijke missi. Ook
van de aartsbisschoppen wilde hij slechts op die wijze gebruik maken,
zonder ook maar enigszins af te zien van het oppertoezicht, dat hij
ook over de kerk wenste uit te oefenen. De aartsbisschoppen hadden
bij de keuze der bisschoppen geen stem. De provinciale synoden
moesten wijken voor de rijkssynoden. De hoogste leiding der kerk
werd meer door Karel uitgeoefend dan door de paus door middel
van de metropolieten, en dezen moesten meer naar hem zien dan
naar Rome. Daarentegen verstevigde hij de diocesane organisatie.
Het diocees werd het onaantastbare kerkelijke bestuursdistrict,
waarbuiten geen onbekende bisschoppen en priesters geduld werden,
en waarbinnen alle kloosters onder de bisschop stonden.
1)

Vgl. L e s n e, La hiérarchie épiscopale 57w.
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Hoge waardering verdient ook Karel's activiteit op sociaal
gebied. In de Romeinse en de Merovingische tijd werd de armenzorg
hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, aan de kerk en de bisschop overgelaten. Karel echter achtte allereerst zichzelf, als hoofd van de staat,
verplicht, de bescherming der zwakken en hulpbehoevenden op
zich te nemen. Hierin besefte hij dus volkomen, welke taak er rustte
op een Christelijke cultuurstaat. Karel verbood, aan reizigers onderdak, haard en vuur te weigeren; want dat men een logement zou
vinden, daar kon men in die tijd niet op rekenen. Wie weigerde, een
schip te hulp te komen, dat in gevaar verkeerde, werd gestraft.
Zozeer was het de keizer ernst met de mooie stelling, die in een
capitulare voorkomt: Na God en zijn heiligen was hij de aangewezen
beschermer en steun der noodlijdenden. 1
Het kon niet anders, of de kerkelijke armenzorg, die ingesteld
was op het Romeinse stadsleven, moest op de achtergrond treden,
nu de economische ontwikkeling een zo heel andere richting had
genomen. De stedelijke bisdommen verloren hun belangrijkheid, er
ontstonden nu grote diocesen, die uitgestrekte stukken platteland
besloegen, waarvan de centra in Duitsland nog lang niet altijd een
stedelijk karakter vertoonden. Toch bleef de kerk zich het lot der
armen aantrekken, waartoe Karel haar bovendien nog aanspoorde.
Zij heeft vaak op grote schaal hun verzorging op zich genomen, niet
alleen in de oude xenodochia en gasthuizen, die in de Italiaanse
steden en waarschijnlijk ook in de bisschoppelijke steden in het
westen nog steeds bestonden, maar vooral volgens de nieuwe methode,
die meer in overeenstemming was met het landelijke leven. Daarin
werd de kerkelijke armenzorg niet meer officieel door het bisdom
georganiseerd, doch door de afzonderlijke stichtingen en kloosters
uitgeoefend, naar ieders best vermogen. Zeker reikten zij alle aalmoezen uit, het ene meer, het andere minder. Veel goed deed het
klooster St. Riquier; daar ontvingen dagelijks driehonderd armen en
bovendien nog honderdvijftig weduwen aalmoezen. De grote kloosters
hadden gewoonlijk een logement voor vreemdelingen, soms ook een
ziekenhuis. Er bestonden hier en daar leprozenhuizen, die zorgden
voor het nodige isolement; er was er bijvoorbeeld een in het klooster
St. Gallen. De groei van het verkeer schiep de behoefte aan herbergen
op ongebaande passen. De kerk van Chur onderhield een hospitium
op de Septimer. Tussen de verschillende kloosters en stiften, met de
nieuwe verenigingen, die later werden opgericht, begon er een wedijver in caritatieve arbeid, die een der aantrekkelijkste kanten der
middeleeuwse cultuur vormt.
Dat verstandig inzicht daarbij een leidend woord moest meespreken, daarop heeft reeds Karel gewezen.
)

1

) M. G. Cap. I, 93.
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Van een heldere kijk op sociaal gebied getuigde het voorschrift,
dat ieder moest zorgen voor zijn lijfeigenen en horigen en hen niet
tot armoede mocht laten vervallen of als bedelaars laten rondzwerven.')
De kerk schijnt in het algemeen die zorg terdeeg behartigd te hebben.
Maar haar goede wil werd hier en daar in de schaduw gesteld, schijnt
het, door het streven van tal harer leden naar materieel gewin. Aan
klachten hieromtrent doet vooral capitulare 72 denken, dat verschillende punten opsomt, waarover de keizer door de bisschoppen
ingelicht wenste te worden. De vraag wordt gesteld, of niet vele
kerkelijke waardigheidsbekleders sociaal onrecht begaan bij hun zorg
voor de vermeerdering van hun bezit: „Kan men zeggen, dat hij de
wereld verlaten heeft, die niet ophoudt, dag aan dag op alle manieren
en door allerlei kunstgrepen zijn bezit te vergroten, die nu eens de
eeuwige zaligheid belooft en dan met de eeuwige hellepijn dreigt,
en in de naam van God of van een heilige rijken zowel als geringen
van hun have berooft, de rechtmatige erfgenamen hun erfdeel
ontfutselt, en aldus velen drijft tot vergrijpen en misdaden wegens
de armoede, waarin zij gestoten worden? Want wijl hun vaderlijk
erfdeel hun door een ander wordt ontnomen, worden zij in zekere
zin gedwongen te stelen en te roven." 2) Maar dat zullen wel enkele
op zichzelf staande gevallen zijn geweest, die aan de kaak gesteld
moesten worden als afschrikwekkende voorbeelden. Men moet de
betekenis dier wantrouwige waarschuwingen, waarschijnlijk door
geestelijke hand neergeschreven, niet overschatten: het behoorde tot
de gewoonten van het Karolingisch bestuur, overal toezicht te houden
en te vermanen. Om een algemeen oordeel te kunnen vellen moet
men ook hen horen, die trachten, uit de vele oorkonden een over
zichtelij k beeld samen te stellen van heel de economische ontwikkeling
van die tijd. 3 ) In dat beeld nu kunnen wij waarnemen, dat de wijze,
waarop over het geheel de kerkelijke goederen beheerd plachten te
worden, de sociale positie van de grote massa der leken aanmerkelijk
verbeterde.
De vrije schenkingen in volledige eigendom aan de kerk werden
nu zeldzamer. Er werden gewoonlijk voorwaarden gesteld: de
schenker (tradent) behield zich voor zijn leven het vruchtgebruik
van het geschonken goed voor, of het goed werd hem (soms ook zijn
kinderen) weer in leen gegeven tegen betaling van pacht, of de
schenker behield het recht, het goed terug te kopen. Ook kwam het
veel voor, dat bij de overdracht van het geschonken goed in vruchtgebruik nog een leen uit het vroegere bezit der kerk werd verstrekt
in de vorm der precaria remunerativa. Er was dan ook op het concilie
van Tours in het jaar 813 niemand, die wilde instemmen met de
1)

Cap. 46 c. 9 (a. 806). M. G. Cap. I, 132. 2) M. G. Cap. I, 163.
Zie vooral D o p s c h, Die wirtschaftliche Entwicklung der Karolingerzeit
§ 4 en § 8, die ik hier volg.
3)
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beschuldiging, door de keizerlijke admonitio (cap. 72) uitgebracht,
dat er namelijk mensen waren, die hun erfdeel prijs moesten geven
aan de kerk; op de vraag, die wij aanhaalden, antwoordde het concilie
dus: „Bijna niemand schenkt zijn bezit aan de kerk, of hij ontvangt
van het kerkelijk goed zoveel in vruchtgebruik, als hij geschonken
heeft, of het dubbele of het drievoud." 1 ) De practijk der precaria
remunerativa kon wel eens bedenkelijk worden, doordat zij zucht
naar gewin opwekte, die aanleiding kon geven tot minder fraaie
zakenmethodes, en bovendien verspilling van kerkelijk goed ten
gevolge kon hebben.
Over het algemeen echter hebben zulke transacties op het sociale
leven gunstig gewerkt. De precarium-overeenkomsten hadden iets
weg van onze lijfrente -contracten; de vruchtgebruiker kan beschouwd
worden als iemand, die in plaats van een kapitaal zijn grondbezit
afstond, en bij wijze van lijfrente het vruchtgebruik genoot der
stukken grond, die hem in precarie werden gegeven. Menigeen ook
ging tot zulke overdracht van grondbezit over, om voor zijn nagelaten
betrekkingen, vrouw en kinderen, te zorgen. Werd een dergelijke
overeenkomst aangegaan bij het begin van een pelgrimage, als men
ten oorlog trok, bij ziekte of zwakte, dan herinnert de maatregel van
de tradent aan ouderdoms- of ongevallenverzekering. 2)
Over het algemeen werden door de verdeling der pacht de nadelen
der opeenhoping van grondbezit in enkele handen voorkomen. Het
instituut der precarie, zoals het door de kerken en kloosters werd
gebruikt, hielp ook tal van arme vrijen, die geen grond bezaten, aan
een bestaan; en hun arbeid leidde vervolgens menigmaal tot ontginning of verbetering van de bodem. Zo hebben, schijnt het, vooral

de Beierse bisdommen en kloosters vruchtbare gronden in de dalen
productief gemaakt, en heeft de kerk van Würzburg de kolonisatie
van het Slavisch gebied tussen Main en Rednitz tot stand gebracht.
De oorkonden van het klooster St. Gallen bewijzen, dat het vooral
zorg droeg voor ontginning der bezittingen in het Zwarte Woud.
De ontwikkeling van de landbouw en de positieverbetering voor
grote volksmassa's werden dus gelijkelijk bevorderd. Wie meent, te
moeten klagen over de vermeerdering van het bezit in de dode hand,
ziet maar al te vaak over het hoofd, hoeveel de Kerk toen, gelijk
voordien en lang nadien, door het veelledige systeem der grondleen
heeft bijgedragen tot positieverbetering der leken van gemiddelde en
lagere stand. De Kerk stelde tal van vrijen in staat, hun economische
positie te handhaven, te ontsnappen aan de vangarmen van het
adellijk grondbezit. Bovendien genoten de verschillende onderhorigen der kerk, als leden van haar „familia", de voordelen van het
kerkelijk beheer: de immuniteit, het markgenootschap, en in zulk
1)

M. G. Conc. II, 1 p. 293 c. 51.

2)

Vgl. boven blz. 210.
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verband konden zich nieuwe sociale krachten vormen, die naar
ontplooiing streefden. Men heeft in de laatste tijd met gewichtige
argumenten de mening bestreden, als zou er in het Karolingische
tijdperk een algemene repressie der vrijen waar te nemen zijn,
waaraan dan de Kerk een groot aandeel gehad zou hebben. Uit nader
onderzoek is gebleken, dat de gevallen van autotraditie grote zeldzaamheden waren. De vrijen, die zich in het mundibundium der
kloosters begaven, waren menigmaal kinderloze tradenten, die in het
klooster wilden treden, als het ten minste hun doel niet was, verder
hun hele leven door de kloosters verzorgd te worden, of bij totaal
gemis aan vermogen toch levensonderhoud en kleding te ontvangen.
Clerici, die zich met hun bezit aan de kerk schonken, komen hier
niet in aanmerking, want zij gaven, als leden der kerk, hun stand niet
prijs, gelijk de monniken. Dat men zich onder bescherming der kerk
stelde, behoefde ook niet direct het verlies der vrijheid ten gevolge
te hebben; er kon ook een relatie van schatplichtigheid bedoeld zijn,
tot levering van was bijvoorbeeld, waarbij behoud der vrijheid soms
uitdrukkelijk bedongen werd.
Verbetering van maatschappelijke positie werd vervolgens in het
bijzonder bewerkt door het grote aantal vrijlatingen. Die geschiedden,
gelijk vroeger ook, uit vroomheid, en vaak had de kerk er nog een
bijzonder aandeel aan, door de bescherming van een vrijgelatene op
zich te nemen. 1 ) Het aantal horigen groeide, door de vele lagere
vrij latingen, voortdurend; en de krachten, aldus verkregen, werden
dan in de onvrije leenvormen gebruikt tot verbetering van de grond
van de heer.
Bij die economisch - sociale verschuivingen is erveel geweest,
dat zich ontwikkelde zonder opzettelijk streven der Kerk, of zelfs
tegen de economische belangen en het streven der Kerk in. Zo ook
bij de nieuwe opkomst der steden, waarvan wij reeds in deze tijd het
begin kunnen waarnemen. Tot dit begin hadden de pausen, voor
zover het Duitsland betreft, geprikkeld, door Bonifacius op te dragen,
bij de stichting van nieuwe bisdommen dichtbevolkte plaatsen tot
bisschopszetels te kiezen, opdat het aanzien der bisschoppen geen
schade zou lijden. 2 ) Toen Karel de Grote stierf, waren er in Duitsland
ongeveer dertig bisschopszetels, waarvan men kan zeggen, dat zij
het uitgangspunt zouden worden, in hogere of geringere mate, van
nieuwe sociale, economische, intellectuele en politieke ontwikkeling.
Te zamen met het koningschap had de Kerk in die opkomende
plaatsen de ambten geschapen, die in de leiding der nieuwe organisatie
de voornaamste rol zouden spelen. Daar, en ook in andere volkrijke
plaatsen, ontwikkelden zich de eerste kernen van handel en bedrijf,
1) Zie boven blz. 203.
2) Bonifatii epp. ed. Tangl nr. 28 p. 50, nr. 51 p. 87.
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die weliswaar eerst later duidelijk aan het licht zouden komen, maar
toch reeds toen verder op gang waren, clan men tot voor kort heeft
gemeend. Natuurlijk hadden Italië en Frankrijk door de restanten
van stadsleven, die uit de oudheid waren overgebleven, in dit opzicht
een voorsprong op Duitsland.
De bedienaren der Kerk zelf moesten bij die nieuwe economische
vooruitgang binnen de grenzen blijven, die hun door hun geestelijke
taak werden gesteld. Dat zulks niet over het hoofd werd gezien, blijkt
ons uit tal van verordeningen uit deze en latere tijd. Wat het beheer
van het kerkelijk bezit in het algemeen betreft, herinnerde de Kerk
slechts aan de beste grondregels van vroeger tijden, toen zij op het
concilie van Chalon in 813 voorschreef, dat de priesters eventueel
overschot van landbouwproducten niet moesten gebruiken, om ze
duur te verkopen en schatten te verzamelen, maar om er, waar het
nodig was, de armen mee te helpen. 1
Uit het medelijden met anderer nood volgden maatregelen tegen
uitbuiting van de naaste door woeker. De algemene verboden tegen
het heffen van rente werden herhaald, maar zij hadden hoofdzakelijk
betrekking op geestelijken. 2) Karel sloot zich dus aan bij het voorschrift der Kerk. Wij kennen zijn standpunt voornamelijk uit het
Capitulare missorum van Nijmegen uit het jaar 806. 3 ) Deze verordening, of liever deze instructie voor de missi, treedt vooral op
tegen het opkopen van graan en wijn met het doel, buitensporige
winst te behalen; uitgaande van de oude kerkelijke grondregels tracht
zij het onderscheid duidelijk te maken tussen eerlijke handel en vuig
winstbejag. Om de armen in tijden van voedselschaarste tegen
)

woekerhandel te beschermen werden maximumprij zen vastgesteld,

in 794 reeds voor levensmiddelen, in 808 ook voor kleren. 4) Het is
onjuist, daaruit te concluderen tot een neiging om de handel te
belemmeren. Veeleer moet men er een bevordering van de handel
in zien, ten gunste van de consument, een strijd tegen het streven
van anderen, de onontbeerlijke levensbehoeften te monopoliseren.
Karel verdient hoge lof voor de bedoelingen, die hem bij al die
bestuursdaden bezielden. In hun volle uitgestrektheid had hij de
plichten van Christelijke saamhorigheid voor ogen.
Maar nog gunstiger indruk verkrijgen wij, als wij onze aandacht
schenken aan de vooruitgang der intellectuele ontwikkeling in zijn
tijd. Dan vooral mogen wij spreken van een eerste bloeitijd der
westerse beschaving, waarin de verschillende delen van het rijk tot
grote vruchtbaarheid op elkaar inwerkten.
Daartoe heeft Karel persoonlijk veel bijgedragen; immers, zijn
1) M. G. Conc. II, 276 c. 8.
2) M. G. Cap. I, 244 c. 14, 16; p. 54 c. 5, 39; p. 103 c. 18. Vgl. boven. blz. 210.
3) M. G. Cap. I, 132 c. 10 ss.
4) M. G. Cap. I, 74 c. 5; 140 c, 5.
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machtige arm bracht de politieke relatie tot stand, en zijn grote
belangstelling voor het beschavingswerk trok van die relatie zoveel
mogelijk partij. Van de andere kant echter was de geestelijke toenadering, zoals we al gezien hebben, voorwaarde tot die politieke relatie.
Door Karel's energie en scheppingsdrang en dorst naar kennis, door
zijn opgewekte ijver, om overal verbindingen te leggen en te prikkelen
en voort te drijven, kon snel opgroeien en bloeien, wat vóór hem in
kiem aanwezig was en onder zijn bewind ontsproot. Het Frankische
rijk, dat in het algemeen in ontwikkeling en speciaal in religieuze
ontwikkeling achterstond bij de andere westerse landen, bij Spanje,
Italië en Engeland, ontving nu uit die landen prikkels, die krachtiger
leven wekten. Dat alles doorzag Karel aanstonds met scherpe blik:
reeds in zijn eerste capitulare van het jaar 769 bepaalde hij, dat
onontwikkelde priesters gesuspendeerd moesten worden, tot zij zich
voldoende wetenschap hadden eigen gemaakt. Wie zich daar geen
moeite voor wou geven, moest worden afgezet, want zij, die de wet
Gods niet begrepen, konden haar ook niet aan anderen prediken. 1
Karel zag echter wel in, dat hem in het Frankische rijk de mannen
ontbraken, die de wetenschap en dat was dan bijna uitsluitend
kerkelijke wetenschap, want een andere bestond er niet vooruit
konden brengen, dus liet hij zulke mannen uit het buitenland komen.
Laten wij met enige dier culturele krachten, die Karel te hulp riep,
kennismaken.
De meesten hunner zijn Angelsaksen weer een bewijs, dat
de geest, die Bonifacius had gedreven, zijn kracht nog niet had
verloren. De eerste plaats wordt ongetwijfeld ingenomen door Alcuin
of Alchvin, die voortkwam uit de kring der leerlingen van aartsbisschop Egbert van York. Hij was omstreeks 730 te York geboren
en daar in de domschool opgeleid. Reeds vroeg kwam hij met Aelbert,
Egbert's opvolger, naar het vasteland en naar Rome, om daar, het
oude verlangen van die kring involgend, boeken te halen. In het
jaar 781, toen hij weer eens op reis was naar Rome, ontmoette hij
Karel te Parma. Karel voelde aanstonds belangstelling voor de man,
die intussen aan het hoofd der Yorkse school was getreden en de rijpe
mannelijke leeftijd had bereikt, dus ontstond er uit de kennismaking
een duurzame band. Sinds 793/4 had Alcuïn zich voorgoed in het
Frankische rijk gevestigd. Karel schonk hem drie der voornaamste
abdijen, die van Ferrières en St. Loup te Troyes, en eindelijk de
beroemde en zeer rijke St.-Martinusabdij te Tours, waar hij in 804
stierf. Alcuin heeft heel de Angelsaksische kloostergeleerdheid en
ontwikkeling naar het Frankische rijk overgebracht. Hij leefde geheel
voor de wetenschap en het onderwijs. Hij was een kamergeleerde,
maar tevens een goede en hartelijke leermeester, niet vrij van school)

1)

M. G. Cap. 19 c. 15, 16 p. 46.
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meesterachtige gebreken, een zekere pedanterie en eigenwijsheid.
Maar zijn zwakheden worden toch ver overtroffen door zijn verdiensten. Die nemen wij ten eerste waar in zijn geschriften, welke zich
meest op zuiver theologisch gebied bewegen. Zijn voornaamste werk
is een dogmatisch werk in drie delen over de Drieëenheid. Hij droeg
het op aan de keizer. Het wordt beschouwd als het eerste middeleeuwse theologische werk, en het heeft aanleiding gegeven tot de
buitengewoon knappe vertaling van Isidorus' tractaat De fide catholica
contra Iudaeos in het Duits, die in deze tijd te Murbach vervaardigd
schijnt te zijn.
Grote aandacht trokken ook Alcuïn's theologische geschriften
tegen de adoptiaan bisschop Felix van Urgel, die hij onder 's keizers
bescherming bestreed. Hij ging echter in de wetenschap niet op,
hij beoefende haar in idealistische geest en voelde, gelijk een groot
aantal didactische geschriften en brieven bewijst, levendige belangstelling voor de onderrichting en vorming van anderen. De zedelijke
verheffing van de mens sloeg hij hoger aan dan de wetenschap.
Tot deze waardering trachtte hij ook zijn koninklijke kwekelingen op
te voeden en hij kon niet aanzien, dat men de Heilige Schrift achterstelde bij Vergilius. Van zijn eenvoudige vroomheid getuigt een
stichtelijk boek, dat hij schreef voor een leek, graaf Wido van
Bretagne. Het behandelt de deugden en de ondeugden en drukt de
lezer op het hart, al zijn vertrouwen op God te vestigen, en Hem door
een rouwmoedig leven om vergiffenis der zonden te smeken. Hoe
groot zijn belangstelling was voor het godsdienstig leven der leken,
toont ons ook een handboekje over de uurgebeden voor leken,
geschreven op verzoek van de keizerlijke prins Karel. Hij koos daarin
voor iedere dag een aantal psalmen uit, waaraan hij korte gebeden
toevoegde. Dit was bedoeld als een soort navolging van het psalmgebed der monniken, waarover hij een afzonderlijk geschrift samenstelde. Alcuin werd door een aantal leerlingen uit Engeland gevolgd,
en in het Frankische rijk vormde hij er nieuwe, die hem weldra met
hun stijl en hun prestaties overtroffen. Als zijn voornaamste leerling
mag wel genoemd worden Hrabanus Maurus, uit Mainz geboortig,
die van Fulda de beroemdste school van Duitsland heeft gemaakt.
Uit Italië riep Karel de spotzieke diaken Petrus van Pisa tot
zich, van wiens hand wij een grammatica en een aantal gedichten
bezitten, en Paulinus, die geboren was te Friaul, en wie Karel in 787
het patriarchaat van Aquileja verleende. Paulinus moest ook als
Karel's leermeester in de grammatica optreden. Op diens verlangen
bestreed hij in geschrifte herhaaldelijk de adoptianen. Van hem
bezitten wij, buiten de theologische werken, een aantal gedichten,
waaronder er een, gewijd aan de overwinnaar der Avaren, markgraaf
Erik van Friaul, zeer warm klinkt. Aan die Erik ook droeg hij een soort
vorstenspiegel op, een stichtelijk boek, dat echter slechts uittreksels
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bevatte uit een stichtelijk werk van Pomerius, een landgenoot en leerling van de H. Augustinus uit de vijfde eeuw.
Onder de geleerden, die Karel uit Italië naar zijn hof liet komen,
treedt op de voorgrond de zeer ontwikkelde en fijngevoelige Longobard Paulus Diaconus, die wij reeds kennen als geschiedschrijver
der Longobarden. Hij was aan het hof van koning Rachis te Pavia
onderwezen door de grammaticus Flavianus, die hem ook Grieks
leerde. Reeds was hij met zijn geleerdheid de dochter van de laatste
Longobardische koning Desiderius, de gemalin van hertog Arichis van
Benevento, van dienst geweest: hij had voor haar een vervolg op de
Romeinse geschiedenis van Eutropius geschreven, dat tot keizer
Justinianus ging. De rampspoed der Longobardische dynastie ging
hem zeer ter harte. Hij trok zich terug in het klooster, aanvankelijk
waarschijnlijk in Civate aan het meer van Como. Daar schreef hij de
oudste toelichting bij de Benedictijnse regel. Na de catastrophe van
774 vinden wij hem in Monte Cassino. Zijn broer had deelgenomen
aan een Longobardische opstand en was daarom met verbeurdverklaring van zijn vermogen gestraft. Om voor hem kwijtschelding
van straf te vragen, . begaf Paulus zich in 782 naar het Frankische rijk,
waar hij aan Karel's hof een vriendelijke ontvangst genoot. Alras deed
hij daar dienst als leraar, dichter en schrijver. Op uitnodiging van
bisschop Angilram schreef hij een geschiedenis der bisschoppen
van Metz, wier glorie de stamvader der Karolingers, de heilige
bisschop Arnulf was. Dit geschrift is de eersteling der geschiedenissen
van bisdommen, die later in groten getale werden geschreven. Voor
Karel zelf maakte hij een uittreksel uit het antiquarisch overzicht van
Pompej us Festus, die waarschijnlijk in de derde eeuw geleefd heeft;
daarin kon Karel kennis nemen van de topografie zijner stad Rome.
Bovendien schreef hij voor Karel een commentaar op de schoolgrammatica van Donatus en tal van grafschriften in verzen. Maar toen
de vijandigheden tussen hertog Arichis van Benevento en Karel
uitbraken, keerde hij terug naar Monte Cassino, waar hij homilieën,
een biografie van Gregorius de Grote en zijn hoofdwerk, de geschiedenis der Longobarden schreef.
Hoge achting genoot bij Karel een uit Spanje gevluchte Got,
Theodulf. Deze bracht de klassieke ontwikkeling, welke Spanje nog
bezat, naar het rijk der Franken over. Hij kreeg van Karel het bisdom
Orleans en van Leo III, in 800, het pallium. In opdracht van Karel
schreef ' hij zijn verhandelingen over de voortkomst van de Heilige
Geest, De Spiritu sancto, waarin hij blijk geeft zijn landgenoot, de
dichter Prudentius, te kennen. Met hem vertoont-hij vooral gelijkenis
in zijn gedichten, die hem kenmerken als een oorspronkelijk, sterk
gevoelig dichter met een rijke aesthetische ontwikkeling. Hij heeft
zowel ernstige als spottende, satirische, klagende en bestraffende
gedichten nagelaten. Hij is niet vrij van pessimistische opvattingen
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mogelijk zag hij daardoor het lot van zijn vaderland, dat door de
Arabieren veroverd was, zo donker in; maar zij openden ook zijn ogen
voor de schaduwzijden van het kerkelijke en politieke leven hij
kon zich dan ook niet onttrekken aan de gedachte, dat het einde der
wereld naderde. Scherp hekelt hij het Germaanse strafrecht. Hij
schrijft ironisch over de hofdichters, die hij met snaterende en
krassende vogels vergelijkt. Ironisch ook stelt hij Karel zelf voor
die zit aan een tafel en deelt grote porties uit. Maar ook godsdienstige
stoffen kan Theodulf behandelen, en hij behandelt ze met waardigheid. De kerkelijke hervormingen waardeert hij ten volle, gelijk zijn
diocesane voorschriften bewijzen. Ook de kunst was hem dierbaar.
Naar het model van de dom te Aken liet hij te Germigny bij Fleury
een kerk bouwen, die grote bewondering heeft gewekt. De kunstnijverheid moedigde hij aan, door prachtige bijbelhandschriften en
een sierlijk tafelmilieu te laten vervaardigen.
Karel liet die vreemdelingen voornamelijk als leraars optreden,
allereerst aan het hof daar volgde de keizer zelf met zijn zoons en
dochters het onderwijs. Bij het onderwijs aan volwassenen maakte
men gebruik van een methode, die Alcuïn uit Engeland had meegebracht: men hield met de leerlingen gesprekken, die hun ontwikkeling
vooruithielpen; een methode, die vooral tot oefening in de logica en
de wijsbegeerte uitstekend kon dienen. Ook door middel van raadsels
werd kennis bijgebracht. Aan tafel werd er voorgelezen, nu eens een
gedicht, dan weer een historisch werk, of iets uit de geschriften der
kerkvaders. Theologische vraagstukken werden ijv^a rig besproken,
geestigheid en scherts werden op prijs gesteld . Buiten de privaatlessen,
-

die vooral de koninklijke familie genoot, werd ook klassikaal onderwijs

gegeven, in de oude hofschool. Daar was het voornaamste vak de
rhetorica, beoefend met het doel, vaardig een officiële acte of een
oorkonde te leren opstellen. De grote Alcuïn, die aan de hofschool een
zeer voorname positie innam, schreef voor Karel een handleiding bij
het onderwijs in de rhetorica, met Cicero's De inventione tot grondslag. Karel volgde het onderwijs met grote belangstelling. Een
ongunstige omstandigheid was echter, dat de school niet op een vaste
plaats gevestigd was: zij trok met de koning bij diens vele verhuizingen mee.
De trots der hofschool was de Main-Frank Einhard, de enige
ontwikkelde leek in de kring der hovelingen. Hij schijnt na Alcuïn
aan het hoofd der hofschool te hebben gestaan. Hij was kunstenaar,
en had de aandacht getrokken bij de stoffering van de dom te Aken;
vandaar, dat de hofacademie hem de naam gaf van Beseleel, de
oudtestamentische bouwer van het tabernakel. Karel vertrouwde hem
het toezicht over de koninklijke gebouwen toe, maar droeg hem ook
politieke zendingen op. Hij is de schrijver van Karel's biografie.
Al herinnert de stijl van dat werk wat al te veel aan Suetonius, hij
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heeft er Karel's persoonlijkheid uitstekend in geschilderd, en werd
er dan ook zeer om geprezen. Deze levensbeschrijving kenmerkt
sprekend het renaissancistisch karakter dier jonge beschaving: zij
zocht de triomf der ontwikkeling in formalistische nabootsing van de
oude schrijvers. Overschatting van de vorm bracht onderschatting
van de inhoud mee. Einhard ontleent de bouw voor zijn geschrift aan
Suetonius, maar steunt ook op andere Romeinse geschiedschrijvers :
Caesar, Livius, Florus, Tacitus, Justinus en Orosius. Hij heeft ook
gebruik gemaakt van de kostbare annalen des rijks, vroeger Lorscher
annalen genoemd, maar hij is er niet de auteur van, gelijk men vroeger
meende. Karel beloonde hem voor zijn verdiensten door hem,
hoewel hij leek en gehuwd was, enige abdijen te schenken. Zijn
belangstelling voor kerkelijke zaken toonde Einhard, door te Muhlheim am Main de abdij Seligenstadt te stichten, op het graf der
martelaren Marcellinus en Petrus, wier gebeente hij daarheen had
gebracht; verder door het lijden der heiligen te bezingen en de
translatie van hun beenderen te schilderen, en eindelijk ook, door te
schrijven over de verering van het Heilig Kruis.
Het renaissancistisch karakter, dat wij in het Leven van Karel
door Einhard geconstateerd hebben, vertoont zich ook in een epos
over de ontmoeting tussen Karel en Leo III te Paderborn in 799. Het
is een fragment van een groter epos over Karel, dat wij verder niet
kennen. Met levendige kleuren en krachtige fantasie brengt de dichter
het uiterlijk verloop van die gedenkwaardige samenkomst in beeld.
De pracht der koninklijke residentie Aken schildert hij af, gelijk
Vergilius Carthago beschrijft; en zó ver gaat hij met die navolging,
dat hij zelfs melding maakt van havenwerken bij Aken. De schrijver
kennen we niet; dat het Angilbert zijn zou, wordt tegengesproken.
Men was aan het hof zeer gelukkig met het bezit van klassieke
en kerkelijke ontwikkeling en met Karel zelf koesterde men zich in
dat geluk. Dat blijkt uit de bijnamen, die Karel zichzelf en zijn
geleerde gunstelingen toedeelde. Zichzelf gaf hij de naam van de
oudtestamentische dichter - koning David. Alcuin was (Horatius)
Flaccus, Angilbert Homerus, Einhard, gelijk reeds gezegd, Beseleel.
Evenwel zocht Karel in de wetenschap niet enkel speels vermaak
haar leraren moesten hem de weg wijzen naar een hoger peil van
geestesbeschaving en kerkelijk leven in zijn rijk.
Niet alleen aan het hof werd er onderwijs gegeven. In een
beroemde proclamatie schreef Karel voor, 1 ) dat de bisschoppelijke
zetels en kloosters, die „door Christus' genade aan zijn leiding
toevertrouwd" waren, zich naast de gewone beoefening van deugd
en vroomheid ook aan de wetenschappen moesten wijden, en dat zij
degenen, die door Gods genade leren konden, onderricht moesten
1)

M. G. Cap. 29, I, 59.
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verschaffen naar ieders bekwaamheid; d.w.z.: aan de kathedralen en in
de kloosters moest geregeld onderwijs worden gegeven. Zo werd aan de
geestelijkheid, seculiere en reguliere, formeel de taak toegewezen, die
haar reeds door historische ontwikkeling ten deel was gevallen: zorg
te dragen voor de verstandelijke ontwikkeling des volks. Want al werd
op de eerste plaats gedacht aan de vorming van de seculiere clerus en
de monniken, men wenste daarbij de leken toch niet uit te sluiten.
Ook de pastoors hielden scholen. Dit betekent echter voor de
meeste gevallen slechts, dat er in de kerk godsdienstonderricht werd
gegeven, wat wij nu de catechismus noemen. Want in een besluit
van de synode te Mainz in 813 wordt daaromtrent slechts bepaald,
dat de pastoors hun leerlingen de geloofsbelijdenis en het Onze
Vader in het Latijn, of althans in de moedertaal, moesten inprenten,
gelijk dit ook van alle volwassenen verlangd werd. 1 ) Dat alle kinderen
algemeen elementair onderwijs zouden genieten wij vinden dit
verlangen uitgedrukt in een aanhangsel, waarvan de herkomst niet
vast te stellen is, bij een uit Beieren afkomstige vragenlijst was en
bleef niet meer dan een vrome wens, gelijk zo menige verordening
van die tijd. 2) Bisschop Theodulf van Orleans schreef voor, dat de
priesters van zijn diocees in de pastorieën op het platteland en op
adellijke bezittingen school moesten houden; 'dat zij geen kind
mochten afwijzen, dat de ouders hun wensten toe te vertrouwen, en
dat zij geen schoolgeld mochten heffen. 3) Dat onderwijs zal wel
hierop neergekomen zijn, dat de plattelandsgeestelijke schrandere en
leergierige kinderen met het psalmboek lezen leerde, en hen eerst
tot de koorzang, later tot de geestelijke stand opleidde; dan konden
zij, als hij afwezig was, het koorgebed verrichten en in de school zijn

plaats innemen. 4 ) Waarschijnlijk werd menige scholier géén geestelij ke. Het bleef echter nog eeuwenlang een uitzondering, dat leken
lezen en schrijven konden. Karel zelf kon zich de moeilijke schrijfkunst,
gelijk zijn biograaf verhaalt, 5 ) niet meer eigen maken, hoewel hij
menigmaal zijn lei onder zijn hoofdkussen legde, als hij naar bed ging,
om zich in het schrijven te kunnen oefenen, als hij niet slapen kon.
In de kloosters en kathedralen werd ijverig onderwijs gegeven
in de oude vakken van het trivium en quadrivium, waarop dan
eindelijk het onderricht in de theologie volgde. De domschool te
Metz muntte uit door haar onderwijs in de muziek. Onder de
kloosterscholen waren vooral beroemd de kloosterschool van St. Martinus te Tours, door Alcuin gereorganiseerd, waar vooral tot het
leraarschap werd opgeleid, en St. Riquier, waar de school, volgens
1)

M. G. Conc. II, 271. 2) M. G. Cap. I, 235.
3) Migne P. L. 105 blz. 196 c. 20.
4) Vgl. M. G. Cap. I, 238. Alcuini Ep. M. G. Epp. III, 278. Concilie van Nantes
(9de eeuw) bij Regino, De eccles. discipl. I, 207 (Migne P. L. 132 blz. 230).
5)

Einhard, Vita Kar. c. 25.
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bepaling van Angilbert, altijd honderd leerlingen moest hebben, en
iets later St. Gallen, waar men de oudere Vita van de heilige stichter,
die men te barbaars vond, door Wetti liet omwerken, en waar later
een leerling van Alcuïn, Grimald, abt werd. Ook de school van Fulda
verwierf grote faam. Daar, aan het graf van de hervormer der Frankische kerk, had na het overlijden van Sturmi, de eerste abt, Baugulf
de leiding gekregen. Deze heeft ijverig gebouwd en grote zorg getoond
voor de school en het wetenschappelijke leven. Daar werd Einhard
onderwezen, tot Baugulf hem voor zijn verdere studie naar de
hofschool zond. Alcuïn kwam de school van Fulda bezoeken; en
Ratgar, Baugulf's opvolger, zond naar Alcuïn te Tours zijn meest begaafde monniken, Hrabanus en Hatto.
De Duitse kloosters hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt
door hun ijverig gebruik van de Duitse taal bij het onderwijs en de
beoefening der wetenschap. Dit geschiedde het eerst door het aanbrengen van kanttekeningen bij Latijnse teksten: men voegde bij
sommige woorden de Duitse vertaling, nu eens tussen de regels, dan
weer in afzonderlijke glossaria, alfabetisch of naar de feiten gerangschikt. Op Angelsaksisch voorbeeld maakten de Duitsers hierdoor
de studie van het Latijn gemakkelijker, en vervolgens kregen zij door
die vlijtige arbeid de woordenschat bij elkaar, die hen in staat stelde,
hele teksten te vertalen en nu en dan zelf een stuk in Duits proza te
schrijven. Die glossen laten ons zien, hoe men de vreemde Romeinse
en Christelijke begrippen in de Germaanse hoofden overbracht, hoe
het geestelijk erfgoed van het voorgeslacht pasklaar werd gemaakt,
om aan de Duitsers te worden overgedragen. Natuurlijk waren het
vooral het godsdienstonderwijs en de kerkelijke wetenschap, die
daartoe aanleiding en leiding gaven.
Wij vinden dan ook de meeste kanttekeningen bij de Bijbel,
vervolgens bij de canones, en bij de werken van Gregorius de Grote,
die voor de zielzorg van zoveel belang waren; verder bij de gedichten
van Prudentius, door de krijgstaferelen voor de Duitsers aantrekkelijk, en bij klassieke dichters, Vergilius vooral. Dat vertalingswerk
bloeide vooral in St. Gallen, Reichenau, Murbach in de Elzas, in de
Beierse kloosters St. Emmeram te Regensburg, Tegernsee, Benediktbeuern, in het domkapittel te Freising en in het klooster Werden aan
de Ruhr. Wij bezitten, in een codex van Fulda, een uit Beieren
afkomstig gesprekkenboekje van omstreeks 800, waarin een reiziger
uit Romaanse streken de voornaamste Duitse uitdrukkingen opsomt,
die hij op zijn reis nodig had, om zich verstaanbaar te maken.
Terwijl aldus de Duitse woordenschat werd gevormd, ging men
die liturgische teksten vertalen, die het volk bij het godsdienst onderwijs het eerste moesten worden bijgebracht, of die onmisbaar
waren bij het missiewerk. Hier kwamen allereerst in aanmerking
de vragen en verzakingen, die bij de toediening van het doopsel
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gebruikelijk waren. 1) Vervolgens moesten de geloofsbelijdenis en
het Onze Vader het volk in zijn eigen taal worden ingeprent wij
vinden die het eerst in St. Gallen in een onbeholpen vertaling, die
omstreeks 790 ontstaan is. Bij die twee teksten kwamen in de Weissenburger catechismus, vernoemd naar het klooster Weissenburg in het
diocees Spiers, een uitleg van het Onze Vader, een opsomming der
hoofdzonden, de geloofsbelijdenis van Athanasius en de vertaling
van het Gloria in excelsis. De practische zielzorg vroeg bovendien
de vertaling der biechtformules, waarbij onderscheid gemaakt moest
worden tussen de gemeenschappelijke biecht of openbare schuldbelijdenis, die 's Zondags na de preek door de priester werd voorgelezen, en de persoonlijke biecht, die de bekentenis der zonden,
de acte van berouw, de belofte, de penitentie te volbrengen en de
bede om voorspraak omvatte. De oudste Duitse biechtformule, die
nog uit de tijd van Karel de Grote schijnt te stammen, is bewaard
gebleven in Beiers dialect, maar duidt op een oudere Frankische
tekst. Van de meeste biechtformules bezitten wij alleen latere lezingen,
hetgeen verklaard moet worden uit de telkens weerkerende behoefte,
oude teksten te verbeteren.
Uit Bonifacius' missiepractijk is nog afkomstig het Wessobrunner gebed, dat tot ons is gekomen in een codex uit het klooster
Wessobrunn in Opper-Beieren. Het is geschreven in Beiers dialect
en sluit zich in het eerste, poëtische deel aan bij de vermaningen,
die Bonifacius van zijn oude vriend bisschop Daniel van Winchester
had ontvangen. Bisschop Daniel had uitvoerig betoogd, dat men de
heidenen uit moest leggen, dat de wereld niet eeuwig was, en dus een
begin, dus ook een Schepper gehad moest hebben. Het Wessobrunner
gebed werkt die gedachte uit, door er op te wijzen, dat de zinnelijk
waarneembare wereld niet van den beginne af heeft bestaan, en dan
de Schepper te loven. Op het poëtische deel volgt een kort prozagebed
tot God, de almachtige. Voor het eerst wordt hier de God der Christenheid in de Duitse taal, in vrij en in gebonden woord, geprezen: 2
)

„Dit ervoer ik onder de mensen als de grootste der wetenschappen,
dat geen aarde bestond noch een bovenhemel,
noch boom.... noch berg was,
noch enige (ster), noch scheen de zon er,
noch straalde er de maan, noch (was) de heerlijke zee.
Toen er niets was met einden en grenzen,
toen was de ene almachtige God,
de mildste der mannen, en toen waren er velen met hem,
roemrijke geesten, en de heilige God.. . "
1) Zie beneden blz. 404.
2) Vertaling naar E hr i s m a n n, Gesch. d. deutsch. Liter. I, 133, 137. Oor
tekst laatstelijk uitgegeven door S t e i n m e y e r, Sprachdenkmáler 16.-spronkelij

39 8Twe e de bo ek

Ee rste b l oe i d e r beschaving in het westen.

Hier wordt het poëtische deel afgebroken, en het gebed volgt:
„Almachtige God, gij die hemel en aarde gemaakt hebt en de
mensen zoveel goeds hebt verleend, schenk mij waar geloof aan uw
genade, en goede wil, wijsheid en beleid en kracht, om de duivelen
te weerstaan en het boze te mijden en uw wil te doen." 1)
Het Wessobrunner gebed bezit niet alleen hoge waarde als een
der oudste taalmonumenten, maar ook als cultuurmonument, als
blijk, hoe de Duitsers de Christelijke leer in zich hebben opgenomen.
In Karel's tijd begon men zich geleidelijk te wagen aan de
vertaling van moeilijker stukken. In Reichenau werden de Benedictij nse regel en de hymnen van Ambrosius vertaald, eveneens daar
of in St. Gallen de psalmen, in Murbach of in Hornbach (Pfalz) het
moeilijke tractaat van Isidorus van Sevilla De fide catholica contra
Iudaeos. Uit het klooster Monsee in het diocees Passau, dat Karel
aan zijn aartskapelaan, aartsbisschop Hildebold van Keulen, had
geschonken, was een handschrift afkomstig, dat niet alleen die vertaling van Isidorus bevatte, maar ook een vertaling van het evangelie
van Mattheus, een preek van Augustinus en andere teksten, die
beschouwd kunnen worden als de beginselen van een wetenschap pelij ke theologie in de Duitse taal. Zij schijnen gedeeltelijk in verband
te staan met de missie onder de Avaren.
Echter gold de belangstelling der Duitse kloosters niet enkel de
teksten, die aan de kerkelijke traditie werden ontleend. Men vond er
ook behagen in, een deel van het dichterlijk erfgoed van eigen volk
in geschrifte vast te leggen. Omstreeks 800 schreef men in het klooster
Fulda het Hildebrandslied neer, waardoor men althans een enkel
voortbrengsel van Germaanse epische dichtkunst in het oud -Hoogduits voor ons spaarde. Het fragment schildert de fatalistische stemming uit een eeuw van klemmende vazalliteit in de strijd tussen
vader en zoon.
Leveren reeds de handschriften, waarin die teksten bewaard
bleven, het bewijs van een levendig intellectueel verkeer tussen de
afzonderlijke kloosters en scholen, nog sprekender blijk daarvan
vormen de talrijke brieven en gedichten, die de geleerden onder
elkander uitwisselden. In die omgang treedt vooral het verlangen
naar boeken op de voorgrond.
Wij ontvangen menig bericht over boekerijen, die in nauw
verband met de scholen ontstaan moeten zijn, immers, al die boeken
waren afschriften. Karel wekte persoonlijk op tot ijverig en nauw keurig afschrijven. De modellen kwamen meest uit Engeland of
Italië. Menige klassieke tekst is slechts in copie uit de Karolingische
tijd tot ons gekomen. Wij bezitten de cataloog van het klooster
Reichenau in de jaren 820-842. Daarin zien we, dat die bibliotheek
1

) Zie noot 2 vorige blz.
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toen 450 handschriften omvatte. Behalve werken van Latijnse en
Griekse kerkelijke schrijvers bezat men tal van heiligenlevens,
geschriften van grammatici, kloosterregels, de Codex Theodosianus,
de Duitse wetboeken, Vergilius en werken van Christendichters.
In Italië nemen wij een enigszins andere toestand waar dan
ten noorden der Alpen. Daar waren de kloosters en kerken niet zo
uitsluitend de brandpunten van ontwikkeling. Daar, vooral in Boven Italië, was er nog iets blijven bestaan van de steden met hun door
leken geleide rhetorenscholen. In die scholen deden leken hun
formele ontwikkeling op, en ook voorname Longobarden, als Paulus
Diaconus, verschenen er. Daar vond men ook nog een overblijfsel
van een ontwikkelde lekenstand, notarissen, artsen en kunstenaars,
die zelf de literaire productie niet voortzetten, maar Karel wel aan
leermeesters hielpen.
Door deze beddingen stroomde de nieuwe cultuur voort. En
wijl kerken en kloosters daarbij de leiding hadden, werd ook de bloei
van het godsdienstig leven er door bevorderd. Aan die waarborg voor
de groeikracht der nieuw ontloken westerse cultuur wijden wij nu
onze aandacht.
Eerst later zouden de ongunstige gevolgen van de wijze, waarop
Karel de Kerk als staatskerk behandelde, duidelijk te voorschijn
treden. In zijn eigen tijd valt ons oog meer direct op de voordelen,
die behaald werden door zijn grote persoonlijke belangstelling voor
de bedoelingen der Kerk, door zijn bestuurstalent, in zover hij het
daaraan dienstbaar maakte, en door de wilskracht, waarmee zijn
autoritaire persoonlijkheid daarvoor optrad. Hij stelde er hoge prijs
op, dat de bisschoppen hun herderlijke plichten ijverig en nauwgezet
vervulden. Hij eiste, dat de bisschoppen geregeld binnen hun
diocesen zouden verblijven en verbood hun, langer dan drie weken
op hun eigen bezittingen door te brengen. Tot ijverige visitatie en
bijwoning van diocesane synoden spoorde hij met kracht aan.
Herinneren wij ons echter, hoe Karel de bisschoppelijke zetels bezette
en de bisschoppen in beslag nam voor politieke arbeid, dan kunnen
wij moeilijk ontkomen aan de mening, dat Karel de uitvoering van
zo nuttige bevelen zelf bemoeilijkt heeft. Het was immers ook aan
niemand anders dan aan hem te wijten, dat menig diocees zo lang
vacant bleef, zo lang de zorg van een geschikte en ten volle verantwoordelijke herder moest ontberen. Misschien troostte hij zich met
de gedachte, dat de bisschoppen in die gevallen vervangen konden
worden door wijbisschoppen, wier optreden een karakteristiek
verschijnsel van deze tijd vormt. Er zal wel samenhang bestaan
tussen hun optreden en dat der Ierse rondtrekkende bisschoppen,
maar zij onderscheidden zich van dezen ook daardoor, dat zij aan
een bepaalde zetel gebonden waren. Dat zij als jongere, krachtiger
helpers werden toegevoegd aan bisschoppen, die te oud werden of
27. Sc h n u r e r. Kerk en Beschaving. I.
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met missiewerk overladen waren, gelijk Lullus te Mainz aan Bonifacius, viel niet te wraken, vooral niet, wanneer zij dan ook de opvolgers dier bisschoppen waren. Werden zij echter gebruikt als plaatsvervangers voor bisschoppen, die er niet waren, of het te druk hadden
met hun politieke en militaire beslommeringen, dan ontstond er een
splitsing der verantwoordelijkheid, die een misstand was en kort na
Karel's dood ook als zodanig gevoeld werd.
Van de andere kant kunnen wij menigmaal waarnemen, dat
Karel's welgemeende vermaningen resultaat opleverden en uitstekende bisschoppen er toe brachten, hun uiterste best te doen. Zo
bericht ons aartsbisschop Leidrat van Lyon, een Beier, die vroeger
voor Karel als zendgraaf had gewerkt, dat hij op aansporing van
Karel zijn diocees hervormd, en voor de opleiding van een goede
clerus gezorgd had; dat hij in de godsdienstoefeningen nieuwe orde
gebracht, scholen gesticht, de kerken met paramenten verrijkt, kerken
en kloosters gerestaureerd had.
Belangwekkende bijzonderheden zijn ons bekend over de
bisschoppelijke visitaties, die in Karel's tijd zeer vaak geschiedden.
Waar de bisschop kwam, moesten de priesters en monniken met
de leken in de kerk samenkomen. De bisschop informeerde eerst
naar de kennis en de werkzaamheid der priesters. Hij stelde hun
vragen over de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, de kerkelijke
wetten en de boeteregels. Dan vroeg hij hun inlichtingen over hun
geestelijke arbeid, Mis, doop en predikatie. De monniken en kanunniken werden ondervraagd over hun regel en hun levenswijze.
Eindelijk kwam de beurt aan de leken; zij moesten vragen over het
geloof beantwoorden en werden vermaand. Uit de vermaningen en
berispingen, die de bisschop de leken toediende, ontwikkelden zich
weldra de zendgerichten. Voor die geestelijke rechtbanken werden
beëdigde vertegenwoordigers der leken ondervraagd over het geloof
en het zedelijk gedrag der parochianen, een procédé, zoals reeds in
de tijd van Karel de Grote door de zendgraven was gevolgd bij de
wereldlijke rechtshandhaving.
Door de geestelijken, die te zamen aan de grotere kerken verbonden waren, wilde Karel het gezamenlijke leven (vita canonica)
aangenomen zien, gelijk de verdienstelijke bisschop van Metz,
Chrodegang, het voor zijn kanunniken had ingevoerd. Chrodegang,
afkomstig uit een adellijke familie te Hasbain bij Luik, was in de tijd,
toen Bonifacius' hervormingssynoden begonnen, bisschop van Metz
geworden (742), nadat hij reeds referendaris ter kanselarij van Karel
Martel was geweest. Hij werkte zoveel hij vermocht mee aan de
hervorming en aan de versterking van de band met Rome. Als
afgezant van Pepijn had hij Stephanus II het Frankische rijk binnengeleid, en na Bonifacius' dood had deze paus hem (754) het pallium
geschonken en hem tot aartsbisschop verheven. Daarna nam hij, als

De regering van Karel de Grote

401

bevorderaar der hervorming, als vertrouweling des pausen, „missus
s. Petri", in het Frankische rijk eenzelfde positie in als Bonifacius
vóór hem. Hij hervormde de liturgie naar Romeins voorbeeld, voerde
de koorzang in, en stichtte te Gorze een Benedictijnenklooster, dat
lange tijd als een modelklooster werd beschouwd en met name voor
het klooster Lorsch, dat Karel's bijzondere gunst genoot, tot model
werd genomen. Ook richtte hij naar oude voorbeelden, die ook toen
nog niet geheel vergeten waren, het gemeenschappelijk leven der
geestelijken van de kathedraal te Metz in.
Hij schreef daarvoor een statuut, dat steunde op de Benedictijnse regel en op de levenswijze der kanunniken van het Lateraan,
waarmee hij te Rome kennis had gemaakt. Men woonde in één huis,
at gezamenlijk en sliep in een slaapzaal. Maar de verschillen, ontstaan
door de hiërarchische orde en de verscheidenheid van vermogen of
inkomen, mochten daardoor volstrekt niet worden uitgewist. Er
waren afzonderlijke tafels voor de priesters en de diakens. De priesters
kregen drie bekers wijn, de diakens maar twee. Spraken de geestelijken
elkaar aan, dan moesten zij de titels gebruiken, die eenieder toekwamen. Ook in andere opzichten wenste aartsbisschop Chrodegang,
die koning en paus gelijkelijk was toegedaan, de uiterlijke vormen
geëerbiedigd te zien. Zo verbood hij, dat clerici met een stok de kerk
binnenkwamen. De geestelijken moesten een hun waardig leven leiden,
overal de Kerk tot eer strekken, door zich haar dienaren te voelen.
In overeenstemming daarmee moesten zij hun vermogen beschouwen
als aan de Kerk gewijd. Hij, die in de gemeenschap trad, moest zijn
vermogen afstaan ten gunste der kerk, zo echter, dat hij haar tot
zijn erfgename benoemde, terwijl hij als een leenman voor zijn leven
het vruchtgebruik behield. Hij mocht dus zijn vermogen niet naar
elders vervreemden of nalaten. Allen waren verplicht, deel te nemen
aan het koorgebed. Iedere Zon- en feestdag moesten zij communiceren, minstens tweemaal per jaar moesten zij biechten. Vervolgens
moesten zij dagelijks bijeenkomen in kapittel daar werd iets voorgelezen uit de Heilige Schrift, uit stichtelijke boeken of uit de regel
van Chrodegang, en ook werden er voorschriften afgekondigd en
berispingen toegediend. Des Zondags moest de hele clerus der stad
aan de vergaderingen van het kapittel deelnemen. De broederschap
omvatte dus allereerst diegenen, die aan de zijde van de bisschop als
diens familie een gemeenschappelijk leven leidden, de bewoners van
het bisschoppelijke huis; maar er waren ook bij inbegrepen de knapen
en jongelieden, die opgeleid werden tot de geestelijke staat: het
kapittelhuis was tevens een seminarie. Het geheel was een model
voor het gemeenschappelijk leven der wereldgeestelijken, dat weldra
terecht gewaardeerd en nagevolgd werd, en alom bij kathedrale en
stiftskerken werd ingevoerd. Dat Karel daartoe medewerkte, strekt
zijn kerkelijke ijver tot eer.
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Het zou echter niet juist zijn, uit die bevordering van een min
of meer kloosterlijk leven onder de seculiere clerus te concluderen
tot het bestaan van een bijzondere voorkeur voor de kloosters in
Karel's kerkelijke wetgeving. Die was er niet. Wij kunnen integendeel
een zekere wantrouwigheid waarnemen, die reeds blijkt uit de
willekeur, waarmee Karel over de bezittingen der kloosters beschikte
en abdijen wegschonk. Alleen treedt in de verordeningen, die de
kloosters betreffen, in 't algemeen ook weer het streven naar eenheid
en norm te voorschijn, dat heel de centraliserende wetgeving van
Karel de Grote kenmerkt. Karel had zich uit Rome een afschrift
der voorschriften voor de godsdienstoefeningen laten toezenden. Zo
zorgde hij ook, dat hem in 787 uit het moederklooster Monte Cassino
een authentieke tekst van de Benedictijnse regel werd gezonden, die
in het noorden de bijna vergeten oorspronkelijke regel herstelde.
Vervolgens werd op de synode van Aken in het jaar 802 strikte
naleving van de regel geëist; de monniken moesten hem, zo mogelijk,
uit het hoofd leren.
Karel schonk grote aandacht aan de arbeid der seculiere priesters.
De voornaamste taak des priesters was in zijn oog de preek, die in
het noorden altijd van groter belang werd geacht dan in Italië, wijl
de taal der Kerk daar niet die des volks was. Hij spoorde dus herhaaldelijk aan tot ijverig preken, natuurlijk in de volkstaal. Er moest
alle Zon- en feestdagen gepredikt worden. De bisschoppen moesten
met hun goede voorbeeld voorgaan, en zij lieten ook van hun kant
niet na, de geestelijkheid in dit opzicht te vermanen. Er zijn ons enige
preken in de Latijnse taal bewaard gebleven, maar daaruit moet niet
worden opgemaakt, dat zij in het Latijn gehouden werden het
zijn ontwerpen, die slechts in het algemeen de gedachtengang aangeven. Het zijn hoofdzakelijk aansporingen tot een deugdzaam leven.
Om het prediken te vergemakkelijken schreef men homilieën. Zulke
model- homilieën behoren tot de oudste teksten der Duitse literatuur.
Karel gaf Paulus Diaconus opdracht, een homiliarium samen te
stellen. De stof voor de preken werd bij voorkeur ontleend aan
Augustinus, Caesarius van Arles, Cassianus, Gregorius de Grote en
Beda. Als leidraad voor de zielzorg gold de Cura pastoralis van
Gregorius de Grote en Isidorus' Liber de officiis ecclesiasticis.
Groter moeilijkheid dan de predikatie bood de uitoefening der
kerkelijke boetetucht, wijl de oude openlijke boete vervallen was. 1
Openlijke boete werd alleen nog geëist voor openlijke zonden, en
trof alleen de gestrafte misdadiger, zodat men haar meer ging beschou)

wen als een toevoegsel bij de wereldlijke straf, waarmee zij nog dit

gemeen had dat zij door de staat werd afgedwongen, door middel
van de bisschoppelijke visitatie, waartoe Karel had aangedreven. Wijl
1)

Vgl. boven blz. 234v.
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echter de verzoening (reconciliatie) plaatsvond, vóór de boete was
volbracht, had de boete ook niet meer de oude betekenis van uitsluiting uit de gemeenschap. De openlijke boete bestond uit vasten
en moeilijke bedevaarten, benevens gebeden en aalmoezen. Ten
koste der openbare boete had zich echter de persoonlijke boete met
de geheime biecht krachtig verder ontwikkeld, vooral door de praxis
der zielzorg, zoals die door de Iers-Angelsaksische monniken op het
vasteland was overgebracht. Nu werd aangedrongen op geregeld
biechten. Vooral tot de biecht op Aswoensdag moesten de pastoors
aansporen. Opmerkelijk is, dat men in het zuiden des rijks weigerde,
bij de priesters te biechten, waarschijnlijk omdat men daar vasthield
aan de oude praxis der openlijke boete. Maar die tegenstand werd
snel overwonnen. Men zal begrepen hebben, dat juist door het
geregelde biechten een individuele en intensieve zielzorg mogelijk
werd, en stellig heeft Alcuïn vooral op de bevolking van Septimanië,
in zover die bezwaar tegen de biecht opperde, indruk gemaakt, toen
hij haar schreef: „Moet volgens Salomon de krijg onder een opperbevelhebber worden gevoerd, hoe kunnen wij ons dan verstouten er
op te rekenen, dat wij zonder de raad der kerkelijke leiders tegen de
duivel kunnen strijden?" 1 ) Dat men over het algemeen in het
Karolingische rijk bereidwillig gevolg gaf aan de aansporing tot
biechten, blijkt uit de vele Duitse en Latijnse biechtformules, die tot
ons zijn gekomen. Iedere priester moest een boeteboek bezitten,
waarin de penitenties stonden opgetekend, die voor verschillende
zonden werden opgelegd. Men achtte het verkeerd, dat er nogal verschillen bestonden tussen de opgaven in de boeteboeken, maar het
was niet makkelijk, tot eenheid te komen, wijl een Romeinse maatstaf
hier ontbrak.
Minder moeite kostte het, eenheid te brengen in plaats van de
verscheidenheid der misliturgieën. Behalve de Romeinse misliturgie
bestonden er in Gallië andere, die zich ontwikkeld hadden naar
Byzantijnse voorbeelden. Een afzonderlijke liturgie was in gebruik
in het Spaanse rijk der Westgoten nu dat rijk door de Arabieren
veroverd was, noemde men die liturgie de Mozarabische. Karel vroeg
paus Hadrianus om een afschrift van het zogenaamde Gregoriaanse
sacramentarium, dat de misliturgie bevatte, zoals die toen te Rome
gevolgd werd, en nadien werd zij ook in het Frankische rijk bij het
opdragen der H. Mis gewoonlijk in acht genomen. Men hield zich
hier dus veel met liturgische vraagstukken bezig. Met de Gregoriaanse
liturgie werd ook de Gregoriaanse zang ingevoerd. De liturgische
geschriften van Amalarius van Metz, een leerling van Alcuïn, hebben
veel tot verbreiding van de Romeinse ritus bijgedragen en bezaten
in de Middeleeuwen groot gezag. De volwassenen ontvingen in de
'j Alcuini ep. 138. M. G. Epp. IV, 218.
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regel driemaal per jaar de H. Communie, gewoonlijk nog onder twee
gedaanten.
Het doopsel werd, zoals vroeger, toegediend door drievoudige
of enkelvoudige onderdompeling, meest met Pasen en Pinksteren,
en wel in de doopkerken, waaraan het recht daartoe verbonden was.
De doopliturgie was in die tijd vooral hierdoor nog van zo groot
belang, wijl nog zoveel heidenen tot het Christendom werden bekeerd.
Alcuïn stelde een doopreglement samen, rekening houdend met de
ervaringen, bij de geloofsprediking opgedaan, en Karel zorgde, dat
het gevolgd werd. Later liet Karel zich door de aartsbisschoppen
inlichten over de wijze, waarop zij en hun suffragaanbisschoppen
de clerus en de gelovigen onderwezen in de doopliturgie. De belij denisvragen en de verzakingen (renuntiationes) werden vertaald,
opdat de leken ze zouden begrijpen dit zijn de oudste vertalingen
in het Duits; wij noemen ze doopvragen. Dit alles is ons een bewijs,
dat Karel grote waarde hechtte aan het onderricht, dat met de doop
moest samengaan; dat werd dan ook de peten dringend aanbevolen
als plicht tegenover hun petekinderen.
Toonde Karel op ieder gebied zoveel belangstelling voor de
uitoefening van de godsdienst, dan spreekt het vanzelf, dat hij de
bouw van kerken bevorderde; hij zal er trouwens als machtige vorst,
die een wereldrijk overzag, behagen in hebben gevonden, zijn macht
en zijn wil in kunstwerken tot symbolische uitdrukking te brengen.
Bijna even duidelijk als op het gebied van studie en onderwijs
kunnen wij op het gebied der kunst waarnemen, hoe zijn tijd, na een
periode van toenemend verval, blijk geeft van nieuwe levenskracht.
Die ontleende haar prikkels aan het land, vanwaar zo menige drijfveer
en zo menig voorbeeld kwam voor geestelijke arbeid en kerkelijke
regeling. Nadat de Karolingers door hun verbond met het pausdom
dichter bij Rome waren gekomen, en de politieke band met Italië
gelegd was door de annexatie van het Longobardische rijk, kwamen
vooral uit dat land de modellen, die het artistieke leven leidden. Ten
eerste al vond men daar veel kostbaarder grondstoffen dan ten
noorden der Alpen, waar men of slechts met hout kon bouwen
„more scotico", zei men van de houten kerken der Ierse monniken
ofwel met stenen, die „more gallico" met specie aaneen werden
gevoegd, en waarmee niet veel moois te bereiken was. In Italië
konden de Frankische vorsten, met hun geestelijk en wereldlij k
gevolg, bouwwerken bewonderen, „more romano" uit gehouwen
steenblokken samengesteld, gelijk reeds vroeger de Angelsaksische
pelgrims te Rome die bewonderd hadden. Die monumentale bouwvorm nam Karel tot voorbeeld, toen hij de bouw van een kapel bij
zijn paleis te Aken ondernam.
Het directe voorbeeld voor dat mooie bouwwerk vond Karel
in de kerk te Ravenna, waarvan de bouw nog in Theoderik's tijd
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begonnen was, en waarin zich Romeins, Germaans en Byzantijns
karakter in samenwerking openbaarden. Karel nam het bronzen
ruiterstandbeeld van Theoderik mee, om er de binnenplaats van zijn
paleis mee te versieren. Die beroemde koepelkerk te Aken sprak de
grootse gedachten van de principaal, die het rijk Gods op aarde wilde
stichten, op soortgelijke wijze uit als de Hagia Sophia te Constantinopel de idealen symboliseerde van een Justinianus, op wie Karel
het meeste geleek.
Maar al was Karel's opwekking nog zo vruchtbaar en al had zijn
medewerking nog zoveel waarde, aan het inwendig kerkelijk leven
kon hij nog minder een duurzame vorm geven dan Justinianus. Zijn
paleiskapel te Aken, met haar koepel en centraal ruim, is ook niet de
norm geworden voor de kerkelijke bouwstijl in het westen. Die werd
voor de volgende eeuwen bepaald door de vorm der kloosterkerken,
die zich uit de basiliekstijl ontwikkelde. Dit was een gevolg van de
grote invloed, die de kloosters op het godsdienstig leven in het noorden uitoefenden. De antieke basiliek ging in deze tijd over in de
Romaanse basiliek: door een dwarsschip aan te brengen gaf men aan
de plattegrond de kruisvorm. Dit ontwerp was van Rome zelf uit gegaan, toen namelijk paus Stephanus II in 754 in het klooster
St. Denis vertoefde en met Pepijn het verbond sloot, dat op de westerse
volkenbond voor enige eeuwen het middeleeuwse stempel drukte.
De basiliek van St. Denis was een zuivere Latijnse basiliek met drie
beuken, dwarsschip en uitspringende absis, een waardige grafkerk
voor de eerste Karolingische koning, die zijn troon aan Rome dankte,
de eerste paus ten noorden der Alpen had begroet en de Kerkelijke
Staat in het aanzijn had geroepen. Daarna vinden wij hetzelfde schema

terug in kerken, waarvan de bouw op enigerlei wijze verband hield
met het hof de paltskapel te Ingelheim, de nog bestaande kerk
van Einhard te Steinbach in het Odenwald, de kerk van Seligenstadt,
eveneens van Einhard, en Angilbert's kerk in het klooster St. Riquier.
De kloosterkerken, die dan volgen, vormen een overgang naar de
Romaanse stijl: Fulda, St. Wandrille, Moyen- Moutier, St. Gallen.
Aan andere Romeinse voorbeelden herinnert ons het overblijfsel
van het klooster Lorsch, de zuilengaanderij met bovenverdieping en
drie toegangsbogen, waarschijnlijk een vrije nabootsing van een
Romeinse stadspoort.
Er werden zo ijverig kerken gebouwd, dat Karel eindelijk liet
waarschuwen tegen overdaad door er op te wijzen, dat „de sier en de
voorrang, door goede zeden aan een gemeente geschonken, hoger te
waarderen zijn dan een mooie kerk ". 1 ) Maar hij verheugde zich toch
om de vele fraaie kerken in zijn rijk, en ongetwijfeld waren de trotse
woorden hem uit het hart gegrepen, die hem in de mond werden
1)

M. G. Cap. I, 164 (Cap. 72, 11).
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gelegd door de schrijver van de Libri Carolini, waar deze de Grieken
hoont om hun vervallen kerken: „In het rijk, dat God ons heeft
toevertrouwd, zijn de basilieken rijk aan goud en zilver, edelstenen,
kleinodiën en de bekoorlijkste versiering, en al weigeren wij ook, voor
de beelden lichten te ontsteken en wierook te branden, wij tooien
toch de plaatsen, die aan de goddelijke diensten zijn gewijd, met de
kostbaarste zaken." 1
Vervolgens kunnen wij wijzen op tal van nieuwe kunstuitingen
in zijn tijd, waartoe de versiering der kerken aanleiding gaf de
mozaïekversiering van de kapel te Aken bijvoorbeeld, waardoor
Christus wordt voorgesteld te midden der evangelisten. En bijzondere
aandacht verdient hierbij de pracht der liturgische boeken. De
ivoorplastiek schiep kostbare boekbanden, evangeliaria werden
versierd met fraaie miniaturen, waarin gewoonlijk antieke voorbeelden werden nagevolgd. Van die evangeliaria verdienen bijzondere
vermelding: het evangeliarium van Wenen, waarop de keizers nadien
te Aken de eed plachten af te leggen; het evangeliarium, dat door
Godescalc is versierd en te Parijs berust; en het Ada- handschrift te
Trier, zo genaamd naar een vermeende zuster van de keizer, die het
had laten vervaardigen. Zij bewijzen alle, hoe groot bij Karel en
zijn hof de eerbied was voor Gods woord, dat men het volk voortdurend als richtsnoer voorhield.
)

Letten wij nu nog op Karel's verordeningen, die betrekking

hebben op de leken. Vond hij het van zo groot belang, dat de priesters
behoorlijk ontwikkeld waren, dan ging hem natuurlijk de godsdienstige vorming der leken ook ter harte. Hij eiste, dat iedere volwassene in zijn rijk de geloofsbelijdenis en het Onze Vader zou
kunnen opzeggen. Om de leken aan te sporen tot ijverige medewerking aan de verbreiding van het Christelijk geloof, drong hij aan
op voorzichtigheid bij de keuze der peten. Slechts zij mochten bij
de doop als peten worden toegelaten, die het zoëven genoemde
minimum van godsdienstige kennis bezaten. Herhaaldelijk werd
aangespoord tot bijwoning der Zondagse godsdienstoefeningen.
Theodulf, de aartsbisschop van Orleans, vestigt er nog in 't bijzonder
de aandacht op, dat de gelovigen tot het einde der godsdienstoefening
in de kerk moeten blijven. Een capitulare bepaalt, dat de gelovigen
het Gloria Patri en het Sanctus met de priester mee moeten zingen. 2
Als de clerici in de stiftskerken en de monniken in de kloosters
bijeenkwamen voor het koorgebed, werd er geluid, opdat zij, die niet
in de kerk konden komen, althans aan het gebed herinnerd zouden
)

worden. De Zondagsrust, waartoe vaak met kracht werd aange-

drongen, begon op Zaterdagavond. Alle arbeid in 't openbaar, zaken,
1) Libri Carolini IV c. 3. Migne P. L. 98, 1188.
2)Admonitio gen. c. 70. M. G. Cap. I, 59.
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jacht en toneelvoorstellingen waren op Zondag verboden, en markten
mochten slechts daar gehouden worden, waar zulks van oudsher
gebruikelijk was. Als feestdagen, die algemeen gevierd moesten
worden, werden genoemd: Kerstmis, St. Stephanus, St. Jan de
Evangelist, Onnozele Kinderen, octaaf van Kerstmis, Epiphanie en
octaaf, Maria Lichtmis, de hele Paasweek, de Kruisdagen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, St. Johannes de Doper, Petrus en Paulus,
Maria Hemelvaart, St. Martinus en St. Andreas. Natuurlijk waren
er ook toen al locale verschillen. Allerheiligen was wel een kerkelijke,
maar geen algemene feestdag. Ook de inachtneming der vastendagen
werd streng geboden. In tijden van publieke nood, hongersnood,
oorlog of duurte, schreef Karel openbare gebeden voor, en eveneens
om voor overwinning en vrede te danken op aangewezen dankdagen.
De kerkelijke huwelijkswetgeving ondervond aanvankelijk
moeilijkheden in verband met de verboden graden van bloedverwantschap. Paus Gregorius de Grote had voor de Angelsaksen het huwelijk
tussen kleinkinderen van broeders en zusters als geoorloofd verklaard, 1) dus verbaasde Bonifacius zich, toen hij er door paus
Gregorius II op gewezen werd, dat huwelijken tussen achterkleinkinderen van broers en zusters nog verboden waren (vierde graad
canonieke telling), en dat eerst huwelijken tussen achterachterkleinkinderen (vijfde canonieke graad) geldig geacht mochten worden,
hetgeen dan nog beschouwd diende te worden als een speciale
tegemoetkoming tegenover de barbaarse Duitsers. 2) Paus Gregorius III strekte het verbod nog verder uit, tot alle verwantschap tot aan
het zevende geslacht namelijk. Ook paus Zacharias nam in 747
tegenover de Frankische clerus het standpunt in, dat „volgens
gewoonte en wet van de Christenheid en de godsdienst der Romeinen"
geen huwelijk geoorloofd was, als er nog bloedverwantschap te
onderscheiden viel, d.w.z. tot aan de zevende graad. 3)
Die grens werd door de Kerk getrokken, wijl het Romeinse
recht de grens der bloedverwantschap met het oog op erfrechten
op de zevende graad stelde. Gedeeltelijk telde ook het Duitse recht
de bloedverwantschap, met het oog op erfenisrecht, tot aan de
zevende graad. Doordat die berekening der bloedverwantschap van
het erfrecht op het huwelijksrecht werd overgedragen, ontstond er
echter verwarring. Ten eerste werden de graden van bloedverwantschap in het Romeinse recht anders geteld dan in het Duitse recht,
en het canonieke recht ging wéér anders te werk. Vervolgens hadden
de Duitsers hoegenaamd geen vaste norm voor huwelijksbeletsel
door bloedverwantschap. Dat gold nergens verder dan voor volle
neven en nichten. Het is wel mogelijk, dat de Duitsers, met hun zo
1)
3)

M. G. Epp. II, 335.
M. G. Epp. III, 485.

2)

Bonif. epp. 26 p. 45; 33 p. 57.
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beperkt verkeer en hun samenwonen naar familieverband, dikwijls
geen kans zagen, een vrouw te vinden buiten alle bloedverwantschap.
Hieruit moet verklaard worden, dat die pauselijke voorschriften
in Duitsland niet doorgevoerd konden worden.
Het concilie van Verberie beval in het jaar 756, dat de huwelijken
in de derde knie Duitse telling (= vierde canonieke graad) als
ongeldig beschouwd moesten worden, die in de vierde knie (= vijfde
canonieke graad) konden worden geduld. Het stelde zich dus op het
standpunt van Gregorius II, dat de huwelijken van de vijfde canonieke
graad af geldig waren. 1 ) Dezelfde bepalingen werden getroffen door
de synode van Compiègne in 757 en door bisschop Haitho van
Bazel, waarschijnlijk nog onder Karel de Grote. 2 ) De synode, die
te Mainz onder Karel werd gehouden in het jaar 813, trachtte weer
iets strenger te zijn zij wenste huwelijken in de vierde generatie,
overeenstemmend met de vierde Duitse knie en de vijfde canonieke
graad, als ongeldig ontbonden te zien. 3 ) Te Rome echter hield men
zich nog lange tijd aan de radicale berekening, die van bloedverwantschap bleef spreken tot in de zevende graad. Zij werd eerst op het
vierde concilie van Lateranen opgegeven: daar stelde Innocentius III
de vierde canonieke graad (achterkleinkinderen van broers en zusters) als grens der verboden graden. 4 ) Bijwijlen werden hier ook
overwegingen van getallensymboliek in aanmerking genomen. Het
getal zeven werd in velerlei opzicht als een heilig getal beschouwd;
bij de aanwijzing van de zevende graad beriep paus Leo III zich
opa. hierop, dat God bij de schepping op de zevende dag gerust had.
Paus Innocentius III gewaagde van vier sappen in het menselijk
lichaam, overeenstemmend met de vier elementen. 5 )
Ongeveer evenzo ging het met de vraag naar de omvang der
aanverwantschap. Het Romeinse recht verbood alleen het huwelijk
met schoonmoeder en stiefmoeder, schoondochter en stiefdochter.
Het kerkelijk recht sloeg hier weldra eigen wegen in, door het
huwelijk met zwager en schoonzuster te verbieden, waarmee het zich
gedeeltelijk aansloot bij het Joodse recht. De synode van Orleans
had in 511 6 ) het huwelijk met de weduwe van een broer of de zuster
van een overleden echtgenote verboden, het concilie van Epao in
517 7 ) bovendien nog het huwelijk met de vrouw van een oom, en
deze zelfde regels werden, met kleine afwijkingen, door de andere
synoden in de tijd der Merovingers en door de wereldlijke wetgeving
1) M. G. Cap. I, 40. c. 1, cfr. Conc. II, 55. Voor de telling: F r e i s e n, Gesch.
des kan. Eherechts 2 385, 412.
2) M. G. Cap. I, 37 c. 1-3 (Conc. II, 59); 365 c. 21.
3) M. G. Conc. II, 273 c. 54.
4) Mansi, Conc. XII, 1038.
b) jaffé Reg. 2503. Freisen 386.
6) M. G. Conc. I, p. 6, c. 18.
7) Ibid. p. 26, c. 30.
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herhaald. Toen vestigde zich bij de berekening der verboden graden
van aanverwantschap de opvatting, dat man en vrouw als één vlees
beschouwd moesten worden en dus voor de aanverwantschap dezelfde
grenzen moesten gelden als voor de bloedverwantschap. Het huwelijk
met een aanverwant persoon werd dus tot in dezelfde graad verboden
als het huwelijk met een bloedverwant, maar ook hier stiet men bij
de telling naar graden op de genoemde moeilijkheden. De Romeinse
kerk wilde het verbod doorvoeren tot de zevende graad van aanverwantschap. 1 ) In Duitsland wilde men niet verder gaan dan de
derde graad. 2 ) Innocentius III heeft ook voor de aanverwantschap
de grens van huwelijksbeletsel gesteld op de vierde graad. Op het
concilie van Compiègne zien we echter, dat men ook huwelijksbeletsel
door buitenechtelijke aanverwantschap kende, in welk opzicht het
canonieke recht geheel zelfstandig optrad. 3 )
In de Karolingische tijd vertoont zich in het westen ook het
huwelijksbeletsel, dat uit geestelijke verwantschap werd afgeleid. In
het oosten had Justinianus reeds in het jaar 530 bepaald, dat het
huwelijk tussen peet en dopeling verboden was, en in 692 had het
Trullaanse concilie ook een verbod uitgevaardigd tegen het huwelijk
tussen de moeder en de peter van een dopeling. Deze bepaling werd
door het Romeinse concilie van 721 herhaald. 4 ) Paus Zacharias gaf
Pepijn in 747 kennis van deze verboden en voegde er bij, dat overtreding daarvan een zo grote misdaad was, dat noch de heilige Vader,
noch de concilies, noch de Roomse Kerk het gewaagd hadden,
daaromtrent een oordeel te vellen: zij hadden de straffen aan God
overgelaten. 5 ) Hier ontstonden geen moeilijkheden. De geestelijke
verwantschap, uit de doop ontstaan, werd toen ook uit het Vormsel
afgeleid. 6 )
Van nog groter belang echter was de strijd der Kerk om de
onontbindbaarheid van het huwelijk. Al hield daaromtrent de
opvatting van de Christelijke
ke Romeinse staat, vooral in het oosten,
slechts weinig rekening met het strenge oud - Christelijke standpunt,
en al aarzelden kerkelijke schrijvers ook menigmaal, de pausen zijn
van de strenge leer nooit afgeweken. De moeilijkheden werden er
niet minder op, toen de Kerk de Germanen op te voeden kreeg. De
echtelijke verbintenis ontstond bij de Germanen uit een overeenkomst,
waardoor de vrouw tegen betaling van een vergoeding in de beschermende macht van de man overging, en deze band kon door scheiding
ontbonden worden. De Kerk schijnt aanvankelijk niet bij machte
geweest te zijn, daartegen met afdoende kracht op te treden. Want
1)
2)
3)
4)

Rom. synode van 721. Mansi, Conc. XII, 263, c. 9.
Syn. v. Compiègne (757) c. 4. M. G. Cap. I, 38.
Vgl. F r e i s e n 453vv.
c. 4. Syn. van 743 c. 5. M. G. Conc. II, 14.

s ) Syn. v. Mainz 813 c. 55. M. G. Conc. II, 273.

5)

M. G. Epp. III, 485.
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afgezien van een canon der tweede synode van Orleans in 533, 1 ) die
de ontbinding van het huwelijk wegens ziekte met excommunicatie
bestraft, vinden wij in de talrijke Frankische concilies in de Merovingische tijd de echtscheiding niet aangeroerd. In Engeland echter en
in het rijk der Westgoten, waar de Kerk grotere invloed had verkregen, werd de strenge opvatting door de synoden van Hertford
(673) en Toledo (681) gehandhaafd en een nieuw huwelijk van
gescheiden echtgenoten verboden.
Verder werd althans hierdoor iets bereikt, dat de bevoegdheid
van de man tot willekeurig verbreken van de huwelijksband door
de invloed van het Christendom beperkt werd, en de vrouw zich in
zoverre als gelijke van de man erkend zag, dat ook haar in sommige
wetten het recht werd toegekend, met eigen hand alleen het huwelijk
te verbreken. Uit deze gezichtshoek beschouwd kon men ook de
scheiding op wederzijds goedvinden als een stap op de weg der
beschaving beschouwen: de geslachten werden daardoor gelijkgesteld,
en op die gelijkheid steunt juist het princiep der absolute onontbindbaarheid van het huwelijk.
De bisschoppen schijnen ook nu en dan invloed te hebben
uitgeoefend op de wereldlijke rechtbanken, die beslissen moesten
over de schuld bij eenzijdige huwelijksontbinding; in een canon
der synode van Agde (506) werden de echtelingen namelijk aangespoord, scheidingskwesties aan de comprovinciale bisschoppen voor te
leggen, alvorens zij die voor het wereldlijk gerecht brachten. 2 )
Eerst in Bonifacius' tijd kreeg de Kerk gelegenheid, krachtiger
maatregelen te nemen. Een antwoord, door paus Gregorius II in
726 op een vraag van Bonifacius gegeven, wordt stellig verkeerd
begrepen, als men er uit opmaakt, dat een man, wiens vrouw ziek
was geworden, die vrouw verlaten en een andere vrouw huwen
mocht. 3 ) Dat antwoord moet betrekking hebben op een huwelijk,
dat weliswaar geldig gesloten, maar nog niet tot consummatie
gekomen was. Want dezelfde paus had in 716, in een instructie, die
voor Beieren werd uitgevaardigd, vermaand, dat de man tijdens het
leven der vrouw geen nieuwe verbintenis mocht aangaan. 4)
Zo bepaalde ook Pepijn, in 744 te Soissons, 5 ) dat een gehuwde
tijdens het leven der wederhelft geen ander huwelijk mocht aangaan,
en dat de man zijn vrouw niet mocht wegzenden, tenzij de vrouw
op echtbreuk betrapt was. Klaarblijkelijk werd hierdoor gebroken
met het wereldlijk recht, dat nog in tal van andere gevallen echtscheiding en een nieuw huwelijk toestond die bepaling duidde
op nieuwe oriëntatie naar strenge kerkelijke tradities, al kan men ook
i) c. 11. M. G. Conc. I, 63.
$) Bonif. epp. ed. Tang! p. 45.
b) c. 9. M. G. Capit. I, 30.

2)

c. 25. M. G. Conc. I, 63.

4)

M. G. LL. (fol.) III, 451.
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aannemen, dat de man in genoemd geval van echtscheiding, wegens
echtbreuk der vrouw, een nieuw huwelijk niet werd verboden.
Paus Zacharias heeft in een brief aan Pepij n, uit het jaar 745,
het oude verbod van hertrouwen na echtscheiding, zonder enige
uitzondering, met klem herhaald. x) Maar evenals op ander gebied,
zo kon men ook hier het strenge standpunt niet aanstonds geheel
handhaven in het Frankische rijk. De concilies van Verberie in 756
en van Compiègne in 757 deden althans een stap terug. Het concilie
van Verberie 2) bepaalde c. 5: „Als een vrouw met andere mannen
haar man naar het leven staat en de man bovendien in zelfverdediging
een man doodt, dan kan de man de vrouw wegzenden en, als hij wil,
met een andere vrouw trouwen." In c. 9 wordt gezegd: „Als iemand
uit dwingende nood in een ander hertogdom of een andere provincie
moet vluchten, of als hij zijn leenheer, wie hij zijn trouw niet weigeren
mag, gevolgd is, en zijn vrouw uit liefde voor haar ouders of haar
bezit, hoewel zij het kan en er toe in staat is, hem niet volgen wil,
dan moet zij steeds ongehuwd blijven, zolang haar man leeft, die zij
niet gevolgd is. De man echter, die uit nood naar elders is gevlucht,
mag, als hij zich niet kan onthouden, na volbrachte boete een andere
vrouw nemen." Vervolgens lezen wij in c. 17: „Als een vrouw
beweert, dat haar man nooit bij haar is geweest, dan moge zij tot het
kruis gaan (om zich aan de kruisproef te onderwerpen), en als het
waar gebleken is, zo mogen zij gescheiden worden, en kan zij doen,
wat zij wil" (d.w.z. zij kan opnieuw in het huwelijk treden). Ook de
synode van Compiègne liet in verschillende gevallen echtscheiding
en een nieuw huwelijk toe; wij noemen c. 19, die bepaalt, dat een
melaatse man zijn vrouw verlof kan geven, een nieuw huwelijk aan
te gaan, en een melaatse vrouw haar man eveneens, en c. 16, volgens
welke een echteling, die de wederhelft toestaat, in het klooster te
treden, opnieuw huwen mag. Verder worden gevallen genoemd,
waarin het huwelijk wegens bloedschande ontbonden moest worden,
waarna de onschuldige zou mogen hertrouwen. 3 )
Deze bepalingen der synoden van Verberie en Compiègne hebben
lang doorgewerkt, vooral ook, doordat zij in hoofdzaak overeenstemden met de lauwe practijk der boeteboeken. Karel de Grote was
bereid gelijk hij zich ook elders wilde houden aan het kerkelijk
recht, zoals het te Rome gold, in de vorm der Dionysio-Hadriana
de Romeinse regels te aanvaarden. Hij herhaalde dan ook in zijn
admonitio generalis van het jaar 789 de canon van de Carthaagse
synode van 407, die in de Dionysio-Hadriana voorkwam, dat noch
de gescheiden vrouw, zolang de man leefde, noch de gescheiden man,
zolang de vrouw leefde, een nieuwe verbintenis mocht aangaan. 4)
M. G. Epp. II1, 482 c. 7 en 12.
2) M. G. Cap. I, 40w.
M. G. Cap. I, 38v.
M. G. Cap. I, 56 c. 43, vgl. 103 c. 22.

412

Tweede boek

Eerste bloei der beschaving in het westen.

Maar al werd die strenge opvatting later opnieuw afdoend bekrachtigd, in de practijk duurde het nog geruime tijd, eer het tegenstrijdige
streven overwonnen werd. Nog steeds bleven er tal van gewoonten
bestaan, waaraan ook het gezag van de staat geen einde wilde maken,
zo bijvoorbeeld het recht van de echtgenoot, ook door concilies niet
bestreden wat zijn geldigheid betreft, zijn overspelige vrouw te
doden. 1
Vraagt men in het algemeen naar de resultaten der zedelijke
opvoeding des volks, dan is slechts een uitermate voorzichtig antwoord
mogelijk. Aan uiterlijke gehoorzaamheid tegenover de kerkelijke
voorschriften haperde het niet, en waar men te kort schoot, zal dit
eer uit zwakheid dan uit trots zijn geschied. Het geestelijk gezag
der Kerk was misschien nooit zo groot als in die tijd. Ook mogen
we veilig aannemen, dat de dringende aansporingen tot de biecht en
tot boetvaardigheid in 't algemeen vrucht hebben gedragen voor het
innerlijk leven der individuen. Willen wij conclusies trekken uit de
waarneming, welke zonden in de boeteboeken het meest worden
vermeld, dan is het, gelijk wel steeds, ook toen de ontucht geweest,
waartegen het meest gestreden moest worden. Ook in de besluiten
der concilies en de capitularia wordt daarover veel gesproken. Maar
de bijzonder talrijke voorschriften, die men in die tijd uitvaardigde
en die tot ons zijn gekomen, geven toch geen voldoende grond aan de
opvatting, dat het peil in dat opzicht lager stond dan in vroeger
tijden. Wel was een bedenkelijk verschijnsel, dat het hof in dezen
geen bijzonder goed voorbeeld gaf, hetgeen te erger mag heten, wijl
toen vooral ieders blik daarheen was gericht. Men zou ook kunnen
zeggen, dat de luidruchtigheid, waarmee men de ene verordening aan
de andere toevoegde, de indruk wekt, als werd er iets te veel waarde
gehecht aan een uiterlijke bestrijding der ondeugden, door besluiten
en paragrafen, en dat men daarvoor in de plaats liever een groot aantal
stralende voorbeelden van heilige zielenherders en mannelijke en
vrouwelijke leken had willen aantreffen.
Ook onder Karel de Grote vertoonden zich sporen van een
zekere omneveling van de eigenlijke taak der Kerk, hierin bestaande,
dat de Kerk te uitsluitend beschouwd werd als een instelling tot
bevordering der beschaving, en dat zij vooral te hulp werd geroepen,
waar zij de wetenschap, de kunst en de economische cultuur van
dienst kon zijn, terwijl bij dat al haar zuiver religieuze taak op de
achtergrond werd geschoven. Dit verschijnsel zou karakteristiek
worden voor heel de ontwikkeling der beschaving in de Middeleeuwen, en scherp kwam het aan het licht in de laatste tijdperken dier
eeuwen, toen de kerkelijke leiders zich meer voelden en gedroegen
als leiders en genieters van intellectuele en economische beschaving
)

1)

Synode van Tribur 895, c. 46. M. G. Cap. II, 240.
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dan als geestelijke herders en leiders van het godsdienstig leven.
Voorlopig had Karel's krachtig initiatief, dat zich overal deed gelden,
voor de Kerk hoofdzakelijk dit nadeel, dat zij zich aanwende, te veel
op de sterke arm van de staat te vertrouwen en de prikkels tot haar
activiteit te veel van die kant te verwachten. Zo moeten wij in het
verkwikkende beeld, dat die eerste bloei der westerse beschaving
ons voor ogen stelt, bij het vele licht toch ook al schaduwen waarnemen, die zich later zouden uitbreiden.
Diezelfde indruk krijgen we, als wij onze aandacht wijden aan
de kerkelijke missiearbeid. De totale indruk is ongetwijfeld groots.
De Kerk en de Christelijke cultuur kwamen in Karel's tijd met
grote schreden vooruit, maar de kwaliteit van het missiewerk staat
niet meer overal op zo ideale hoogte als in Bonifacius' tijd. Toen
waren het vreemde monniken, die het geloof onder de heidenen
kwamen verkondigen. Zij lieten zich wel door de staat beschermen,
maar het was niet hun bedoeling, voor de staat te werken: zij wensten
niets anders, dan het evangelie te prediken. In die geest van offerande
hadden zij hun vaderland verlaten en waren zij in den vreemde gaan
werken. Nu nam de staat het missiewerk in handen. Waar de Franken
heersten, moest ook de Christelijke godsdienst heersen. Het verzet
tegen de Frankische legers werd met geweld gebroken, en eveneens
werd met geweld neergeslagen, wat het Christendom in de weg trad.
De koning beval, mét de Frankische heerschappij het Christelijk
geloof te aanvaarden, en zijn soldaten en ambtenaren zorgden, dat
dit bevel werd nagekomen.
In de tijd, dat Karel de Grote zijn regering begon, waren er in
het Frankische rijk nog heidenen: onder de Slaven, die sinds de
zevende eeuw geleidelijk waren binnengedrongen in de streken aan
de Boven-Saaie en de Main, in Thuringen en Hessen en het gebied
der Main-Franken. De meesten dier Slaven waren onvrijen de
naam slaven voor de stand der onvrijen is ontstaan uit de naam van
het volk der Slaven, wijl in die tijd de krijgsgevangen onvrijen bijna
allen Slaven waren. Het woord slaven treedt in die betekenis het
eerst op in de Alpenstreken, waar de Beieren en de Slaven elkaar
ontmoetten. De Duitse stammen hadden voor de Slaven vroeger
een andere naam. Zij noemden ze Wenden of Winden, een naam,
die we in samengestelde plaatsnamen in Midden-Duitsland vaak
ontmoeten, en die tot de huidige dag gebruikt wordt voor de Slaven,
die nog aan de bovenloop van de Spree voorkomen. Aan de BenedenMain woonden de Slaven in de achtste eeuw nog in grote groepen.
Zij waren daar de voorlopers dier Slaven, die van de Weichsel af
langzaam waren opgedrongen naar het westen, het land in, dat vrij
was gekomen door de verhuizing der Oost-Germanen en het wegtrekken der West- Germanen, en dat men Mauringa noemde. Zo
waren zij de Elbe overgekomen tot aan de Saaie, tot aan het Fichtel-
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gebergte en zelfs daaroverheen. Ook Bonifacius heeft in de omgeving
van Fulda met Slaven kennisgemaakt. Aan hun bekering had hij
echter nog niet willen denken. Nu werd die hier, aan de Boven-Main,
een allereerst voor de hand liggende taak. De Slaven, die hier en daar
als onvrije dienaren onder de Franken voorkwamen, werden gelei
zonder speciale maatregelen, voor het Christendom gewonnen,-delijk,
doordat zij gegermaniseerd werden. Anders ging het met de Slaven
aan de Boven-Main: die werden plotseling Christen, omdat Karel
hun bekering eiste. De bisschoppen van Würzburg moesten kerken
voor hen bouwen. Maar heidens bijgeloof en heidense zeden hielden
in die streken nog eeuwen stand.
De nog heidense Germaanse stammen, de Friezen en Saksen,
boden het Christendom veel taaier weerstand. De marteldood van
de heilige Bonifacius had bewezen, dat het heidense fanatisme in
die streken nog machtig was. Pepijn waagde het niet, de moordenaars
van St. Bonifacius en zijn metgezellen te bestraffen. Het Christendom
drong echter onder de Friezen steeds dieper door. Het uitgangspunt
der geloofsprediking was nu het Martinusklooster te Utrecht; daar
had de uitstekende abt Gregorius, een leerling van de H. Bonifacius,
van Pepijn en paus Stephanus II opdracht gekregen, het evangelie
onder de Friezen te verkondigen. Hij was een missionaris naar
Bonifacius' geest. Hoewel hij aan het hoofd van het diocees stond,
wilde hij, dat niet aan hem, maar aan een der zijnen de bisschoppelijke
waardigheid werd geschonken. Een heel andere persoonlijkheid was
zijn opvolger als leider van het Martinusklooster, Alberik. Deze was
tevens bisschop en zond zijn monniken uit om, door Karel's macht
beschermd, de afgodsbeelden stuk te slaan en de heidense bedeplaatsen der Friezen te verwoesten. Nog meer resultaat bereikte echter
de Fries Ludger, die in 785 naar Italië, naar Rome en Monte Cassino
was gereisd en in opdracht van Karel het werk tot bekering der
Friezen voltooide.
De Lex Frisionum, aan het einde der achtste eeuw uitgevaardigd,
geeft ons een kijk op de toestand van het Christendom in die tijd.
Onder bedreiging met zware straffen wordt de beschadiging van
Christenkerken verboden en gehoorzaamheid aan de Christelijke
geboden opgelegd de leer en de practijk van het Christendom
hadden de bescherming der publieke macht dus nog zeer nodig. Met
negenvoudige straf werd bedreigd, wie de kerkvrede brak. Onder
de kerkvrede viel echter niet alleen hij, die zich als vluchteling binnen
het asyl ener kerk bevond, maar ook wie op weg was naar het bedehuis.
Onder de overblijfselen van het heidendom in deze wet vinden wij
een ordale, dat men op merkwaardige wijze poogde te verchristelijken. Als iemand in een oproer gedood was, en men wist niet goed,
wie de moordenaar was, had de familie van de verslagene, die weergeld eiste, het recht, zeven deelnemers aan het oproer van de doodslag
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te beschuldigen. Ieder van die zeven moest zich, met twaalf eed
een eed van verdenking trachten te bevrijden, de zoge--genot,dr
naamde zuiveringseed afleggen dus. Daarna echter werden de aangeklaagden een kerk binnengeleid, en daar moest dan het lot beslissen
over schuld of onschuld. Er werden twee stokken, met wol omwikkeld,
op het altaar gelegd; één van beide was met een kruisje gemerkt.
De aanwezigen smeekten God, kenbaar te willen maken, of de zeven
aangeklaagden een goede eed hadden afgelegd. Een priester of
een onschuldig knaapje, als er geen priester aanwezig was koos dan
een der stokken. Bleek daarop, na onthulling, het kruisje te staan,
dan waren de zeven verdachten allen onschuldig. Kwam de stok
zonder kruisje te voorschijn, dan werd er opnieuw geloot, maar nu
met zeven in wol gewikkelde stokken. Op elk der stokken had een der
verdachten zijn eigen merk gezet. De priester nam zes dier stokken
weg, waarna dan de zevende stok, door het merk, de persoon aangaf,
die volgens de opvatting der wet door God als de schuldige werd
aangewezen, gelijk men zulk een loterij vroeger als een beschikking
van een heidense god had beschouwd. Men had dus het oude runenteken eenvoudig door het kruisteken vervangen.
De stam, die zich tegenover de Christelijke Franken het koppigst
vasthield aan het heidendom en aan zijn politieke zelfstandigheid,
waren de Saksen. Zij vormden de meest conservatieve Duitse stam;
niet alleen aan hun afgodendienst, maar ook aan hun oud volksrecht
en hun voorvaderlijke gebruiken waren zij zich vast blijven klemmen,
en daardoor had zich een zekere barbaarse zedelijkheid onder
hen gehandhaafd. Echter alleen binnen de stam zelf: tegenover
vreemden was alles geoorloofd, zelfs ontrouw aan het gegeven woord.
De Franken hadden dus in die naburen gevaarlijke vij andeh. Reeds
vroeg in de achtste eeuw waren de botsingen tussen de beide stammen
begonnen. Een schatting, de Saksen opgelegd, maakte de verbittering
nog groter. Onder Karel de Grote kwam er aan al die strijd een
einde door een volkomen nederlaag der Saksen, maar het was een
verwoede strijd geweest, waarin de adel gewoonlijk voor Karel en
tegen de lagere standen partij koos. Herhaaldelijk werden de Frankische ambtenaren, die Karel onder de Saksen had aangesteld, tegelijk
met de Christelijke geloofsverkondigers verjaagd, en werden de
stamgenoten, die al gedoopt waren, gedood of gedwongen tot het
heidendom terug te keren. Eens nam Karel wegens zo'n opstand, die
in het jaar 782 uitgebroken was, een ontzettende wraak: op één dag
liet hij de vierduizend mannen, die de Saksische adel hem had uitgeleverd, te Verden aan de Aller van kant maken. Eindelijk onderwierp
zich de leider van het heidense verzet, Widukind: in 785 liet hij zich
te Attigny dopen. Op Karel's verzoek schreef de paus het Christelijke
westen een algemeen dankfeest voor, dat 23, 26 en 28 Juni 786 werd
gevierd. Bij die gelegenheid liet Karel zijn eerste wet voor de Saksen
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afkondigen. Daaruit blijkt, hoe hij nog steeds door de macht van het
zwaard het Christendom wilde invoeren. 1)
De doodstraf werd gesteld op de practijk der heidense gebruiken
en van heidens bij geloof, de lijkverbranding, het doden van vermeende heksen, het eten van mensenvlees; maar ook hij, die weigerde
zich te laten dopen, en wie zonder noodzaak in de vastentijd vlees at,
zou met de dood gestraft worden. Binnen een half jaar tijds moesten
alle kinderen gedoopt worden. Iedere gemeente moest een hoeve
afstaan, opdat er een kerk kon worden ingericht, en bovendien zoveel
grond, als twee boerderijen bezaten. Ieder 120 -tal inwoners moest
een slaaf en een dienstmaagd leveren, die op het kerkelijk goed
zouden arbeiden. Bovendien moesten allen tienden aan de kerk
betalen. Vervolgens liet Karel de eerste Saksische bisschop wijden;
het was een vriend van Alcuïn, Willehad, uit Northumberland
afkomstig; hij zetelde te Bremen. Ook de bisdommen Verden en
Minden zullen wel omstreeks die tijd zijn gesticht.
I.n 792 echter brak er opnieuw een opstand uit. Aanleiding
daartoe was de invordering der kerktienden. „Als men," zo schreef
Alcuïn in het jaar 796, „met evenveel standvastigheid het lichte juk
van Christus en zijn zachte last aan het stugge Saksische volk ver
als men de levering der tienden en strenge boete voor de-kondige,
lichtste vergrijpen eist, dan zouden niet zovelen de doop verafschuwen. Mochten de leraren des geloofs zich nu en dan eens^richten

naar het voorbeeld der apostelen; mochten zij praedicatores zijn en

geen praedatores." 2) Evenwel mag men hiernaar nog geen algemeen
oordeel vellen, dat aan geen uitzonderingen gelooft. Ook onder de
Saksen waren er velen, die bij die nieuwe beroeringen volhardend het
Christendom, dat zij van harte hadden aangenomen, bleven belijden,
en liever voor de nieuwe leer de marteldood stierven, dan tot het
heidendom terug te keren. Met dat al duurde het tien jaar, eer die
nieuwe opstand, waaraan in het noorden grote volksmassa's deelnamen, onderdrukt kon worden. Karel gebruikte daartoe een nieuw
middel. Hij bracht de Saksen bij duizenden naar Frankische streken
over. Daarna zette hij de kerkelijke organisatie verder door.
Bij Bremen, Verden en Minden kwamen als nieuwe bisdommen
Munster, dat werd toevertrouwd aan de verdienstelijke apostel der
Friezen, Ludger, en Paderborn. Behalve deze bisdommen ontstonden er tal van kloosters, en al die nieuwe kerkelijke instellingen
verrichtten uitstekend werk. De eens zo gehate leer schoot nu onder
de Saksen diep wortel en werd zo met hart en ziel aanvaard, dat de
Kerk met grote vreugde op dit nieuwe gebied kon wijzen.

Van de zware, stille arbeid der geloofsverkondigers, die dit
resultaat bereikten, vinden wij minder duidelijke sporen dan van
1)

Cap . 26. M. G. Cap. I, 68 ss.

2) M. G . Epp . IV, 161 .
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Karel's onbarmhartige oorlogen. Welke overblijfselen van heidendom
en bijgeloof de predikers van het Christendom nog te bestrijden
hadden, zegt ons een inhoudsopgave (indiculus), waarbij helaas de
hoofdstukken zelf ontbreken. 1 ) Bovendien bezitten wij een preek
tegen het bijgeloof, die waarschijnlijk nog in die tijd gebruikt werd. 2
Uit deze bronnen weten wij, dat er nog enige tijd aan Wodan en Donar
werd geofferd, dat men nog heilige bossen, offerplaatsen, bronnen en
rotsen in ere hield. Er bestonden nog geklede afgodsbeelden. Ook
wordt melding gemaakt van afgodsbeelden, die op bepaalde heidense
feestdagen van deeg werden gemaakt. Het vastenavondgebak wordt
in Westfalen nog steeds Heidenweck genoemd. Aan die heidense
gebruiken schijnen de verschillende vormen van gebak te herinneren,
die nog steeds bij Christelijke feesten St. Maarten, Kerstmis,
Pasen in zwang zijn. Ook het verjagen van de winter in Februari,
dat ook nu nog in de folklore voorkomt, wordt hier genoemd als
heidens hoewel overigens onschuldig bijgeloof. Van groter
belang was de strijd tegen het geloof aan geluks- en ongeluksdagen.
Slechts op een geluksdag wilde men beginnen te ploegen of de kudde
uitdrijven. Wij kennen hiervan nog menig overblijfsel; niezen bijvoorbeeld, of met de linkervoet 't eerst uit bed komen, wordt als een slecht
voorteken beschouwd. Een ongunstig verschijnsel was het ook, vroeg
in de morgen een priester of monnik tegen te komen. De tekenen
werden door wijze mannen en vrouwen verklaard. Men had waarzeggers, die de toekomst uitvorsten, door rijsjes neer te werpen en
dan conclusies te trekken uit de manier, waarop ze kwamen te liggen.
Iets dergelijks vinden wij nog terug in het bijgeloof van meisjes, die
)

appelschillen over haar schouders gooien, en dan de naam van de

aanstaande te weten trachten te komen uit de figuur, die de schillen
op de grond vormen. Er waren tal van toverspreuken in gebruik tegen
hekserij, bij ziekte en verwonding. Allerlei bijgeloof hing samen met
het vuur, dat men opwekte, door twee stukken hout langs elkaar te
wrijven. Daar sprong men overheen, om ongeluk te voorkomen. Zulke
vuren werden later in verband gebracht met Christelijke feestdagen,
vooral met het Paasfeest en met St. Jan aan het begin van de zomer.
Het handschrift, waarin wij die opsomming van bijgelovige
gebruiken aantreffen, is uit Mainz afkomstig en werd uit Heidelberg
naar Rome gebracht. Het bevat bovendien nog drie Latijnse preken,
die ons tonen, hoe de priesters het geloof in de harten der nieuwe
Christenen trachtten vast te leggen. In een preek, die voor de Communie gehouden placht te worden, wordt op treffende wijze de
liefde voor de Verlosser opgewekt: 3 Ziet, geliefden, de boodschap,
) „

1) M. G. Capit. I, 223.
2) Ca s p a r i, Eine Augustin fálschlich beigelegte Homilia. Christ. 1886.
3 ) Mansi XII, 377. Vgl. Hauck, KG. III, 410 A. 2; Mi llenhoffScherer, Denkmäler IIs, 25; Steinmeyer, Denkmäler 20.
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die wij brengen, komt niet van een man, die gewonnen kan worden
met geschenken, maar van hem, aan wie gij dankbaarheid verschuldigd
zijt, wijl hij zijn bloed voor u heeft vergoten.... Niemand, die
besmeurd is door ongeoorloofde banden, kome nader tot het Lichaam
van zulk een Heer, alvorens hij de werken van het berouw naar
behoren vervuld heeft; want hij zou niet genezen, maar gewond
worden.... Gij dierbaren, wij zijn mensen vol onreinheid, en toch
willen wij niet, dat een onreine ons aanraakt. Kunnen wij dan aannemen, dat de eniggeboren Zoon Gods zijn Lichaam door onze
zonden laat bezoedelen ? Broeders, onze Koning, die ons waardig
heeft gekeurd tot dit ambt, volgt ons zonder ophouden: bereiden wij
hem een rein huis, als wij wensen, dat hij in onze lichamen wone."
In de tweede predikatie wordt een tegenwerping behandeld, die
reeds in Eusebius' tijd, zoals we gezien hebben, tegen het Christendom te berde werd gebracht: waarom was het Christendom eerst zo
laat verkondigd? Waarom had Christus vóór zijn menswording er
zovelen verloren laten gaan? De moeilijkheid wordt opzij geschoven
met handige vragen, als: „Waarom, o mens, klaagt gij de zon der
gerechtigheid aan, dat zij zo laat is opgegaan, terwijl gij, ook nadat
zij is opgegaan, nog in duisternis wandelt?"
Deze literatuur brengt ons tot het inzicht, dat de priesters in die
streken geen makkelijke taak hadden, maar dat het hun aan ijveren
goede wil niet ontbrak, die dan ook hun beloning vonden.

Buiten Saksen, Friesland en het Maingebied is er nog een vierde
missieland, dat in Karel's tijd het toneel werd van vruchtbare arbeid:
het oostelijke Alpengebied. Daar werd de verbreiding des geloofs
vooral door de Beierse kerk behartigd. Op de organisatie dier kerk
door Bonifacius zien wij overal een tijdperk van verheugende bloei
volgen. Er werden tal van parochies gesticht, tal van kerken en kloosters gebouwd, en herhaaldelijk kwamen de bisschoppen in synoden
bijeen. Toen hertog Tassilo in 788 werd afgezet en Beieren, evenals
Alemannië, bij het Frankische rijk werd ingelijfd, liet Karel niettemin
aan de Beierse kerk haar zelfstandigheid. Met toestemming des pausen
verenigde hij in 798 de Beierse bisdommen tot een kerkprovincie
onder de metropoliet van Salzburg. Twee uitstekende bisschoppen
deden ten volle recht aan de belangrijke positie, die Salzburg daardoor
ging innemen. De eerste hunner was Virgil, een gegermaniseerde
Kelt, die, gelijk wij reeds aanstipten, 1 ) met Bonifacius in onenigheid
geraakte over de leer der antipoden. Virgil heeft de eerste stoot
gegeven tot het missiewerk onder de heidense Slaven. Na zijn dood
in 784 werd hij opgevolgd door de Beier Arno, die zijn opleiding had
genoten in het klooster van de H. Amandus in Henegouwen en daar
abt was geworden. Arno kwam vervolgens in betrekking met het hof
1)

Zie boven blz. 249.
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en met Alcuïn, en sloot met hem een vriendschap, die aan de Beierse
kerk ten goede kwam. Door Arno liet Alcuïn's invloed zich in
Beieren gelden, kreeg die grensmark deel aan de cultuur, die in
Alcuïn's omgeving bloeide. De wetenschap werd te Salzburg vlijtig
beoefend. Arno legde een bibliotheek aan, waarvoor hij meer dan
honderdvijftig boeken liet afschrijven. Alcuïn stond hem zijn leerling
Wito af, om te Salzburg als leraar op te treden. Van de nieuwe krachten, die zich hier ontwikkelden, trok vooral ook de missie onder de
Slaven partij.
In het Alpengebied, evenals aan de Main, waren de Slaven
in de zevende eeuw de Germanen op de hielen gevolgd. Daarbij
hadden zij uitgeroeid, wat er in de oostelijke Alpen nog van het
Roomse Christendom over was. Zij waren opgedrongen tot aan de
Brenner. Toen zij echter door de Avaren in de rug werden bestookt,
kwam de voorwaartse beweging in de achtste eeuw tot stilstand;
zij zagen zich gedwongen, aansluiting bij de Franken te zoeken, en
hierdoor vonden de Christelijke geloofsverkondigers gelegenheid,
onder hen door te dringen. De Slavische koning Boruth, die in de tijd
van Virgil leefde, vertrouwde zijn zoon en zijn neef als gijzelaar aan
de Duitsers toe en liet hun in het klooster Chiemsee een Christelijke
opvoeding geven. Toen de neef, Cheitmar, aan de regering kwam,
konden de eerste missionarissen onder zijn bescherming werken.
Cheitmar kwam ieder jaar naar Salzburg. Virgil stelde voor het
Slavische gebied een eigen bisschop aan, Modestus, die in het land
der Sloweense Karantanen, het huidige Karinthië, de eerste Christenkerken stichtte. Niet alleen Salzburg hield zich met die missiearbeid
bezig, maar ook het klooster Innichen, in 769 door hertog Tassilo
gesticht (het lag aan de grens tussen het Duitse en het Slavische
gebied, aan de overgang van het Pusterdal naar het Draudal), benevens het bisdom Passau en het klooster Kremsmunster bij de Traun,
eveneens een stichting van Tassilo.
Ook in dit missiegebied was er aan tegenspoeden geen gebrek.
De eerste kwam na de dood van Cheitmar in 772. De heidense
partij kreeg de overhand en begon een oorlog tegen Tassilo. De
Beierse hertog overwon echter. Er kwam een nieuwe hertog, Waltung
een Duitser, naar het schijnt aan het hoofd van het Slavische
volk, en het missiewerk kon vervolgd worden. Ook de val van Tassilo
bracht er geen onderbreking in. De onderwerping der Avaren hielp
het daarentegen een aanzienlijke stap vooruit. In 796 erkenden de
Avaren de heerschappij der Franken en beloofden zij, het Christendom te zullen aannemen. Hierdoor werd een uitgestrekt gebied ten
oosten der Enns voor de arbeid der geloofspredikers opengesteld.
Aan die arbeid werd nu ook deelgenomen door Aquileja, nadat de
Longobardische troepen van hertog Erik van Friaul, de vriend van
Paulinus, de patriarch van Aquileja, hadden meegeholpen, om de
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Avaren te onderwerpen. De twee vrienden van Alcuïn, Arno en
Paulinus, werkten hier dus samen, door Alcuïn aangemoedigd. De
invoering van het Christendom werd vergemakkelijkt, doordat
Duitsers zich in die streken kwamen vestigen, vooral aan de Donau.
Wij bezitten een protocol van een conferentie over de missie,
door Karel's zoon Pepijn in 796, bij de veldtocht tegen de Avaren,
met enige bisschoppen gehouden. Het is neergeschreven door
Paulinus van Aquileja. Men besprak de vraag, hoe men de onderworpen Avaren, die bereid waren zich te laten dopen, in de schoot
van het Christendom zou kunnen opnemen. Men besloot bij dat
volk, zo geheel gespeend van ontwikkeling en beschaving, niet tot
een doop en masse over te gaan, doch het eerst te laten onderrichten.
Van de andere kant kon men zich hier niet de handen binden, door
de gewone tijden voor de doop, Pasen en Pinksteren, in acht te nemen.
Men stelde zich dus tevreden met deze beperking, dat er alleen des
Zaterdags gedoopt zou worden. Het voorbereidend onderricht mocht
niet korter dan zeven en niet langer dan veertig dagen duren. Het
eeuwige leven en de eeuwige straffen zouden de doopleerlingen
gepredikt worden, niet de straf van het zwaard. Niemand zou gedwongen worden, zich te laten dopen. Vervolgens werd het uitgestrekte
missiegebied tussen Salzburg, Passau en Aquileja verdeeld. Alcuin
sloeg met grote belangstelling de voortgang van het Christendom in
die streken gade, en in zijn brieven gaf hij zijn vrienden Arno en
Paulinus hartelijke aanmoediging en kostbare raad. In 796 schreef hij
aan aartsbisschop Arno: „Wees een prediker der vroomheid en niet
een ontvanger der tienden, want de jonge ziel moet worden gevoed
met de melk der vroomheid, tot zij is opgegroeid, tot zij sterken krachtig genoeg geworden is, om vaste spijzen op te nemen. De tienden,
zo wordt gezegd, hebben het geloof der Saksen gefnuikt. Hoe kunnen
wij de halzen der onontwikkelden een juk opleggen, dat noch wijzelf
noch onze broeders kunnen dragen?" Verder drong hij er op aan,
dat er bekwame en vrome missionarissen gevormd zouden worden.
Hij waarschuwde echter vooral tegen geweld. „Hoe kan de mens
gedwongen worden, om te geloven, wat hij niet gelooft? De mens
kan wel gedwongen worden tot de doop, maar niet tot het geloof.
Dus moet men hem, die vatbaar is voor verstandige onderrichting,
onderwijzen, en hem aantrekken door veelvuldige prediking, opdat
hij de waarheid van het heilig geloof erkenne. Maar dan moet vooral
ook de barmhartigheid van de almachtige God over hem worden
afgesmeekt." Eindelijk drukte hij de wens uit, dat men rekening
zou houden met de zwakheden der pasbekeerden, en niet aanstonds
kerkelijke boeten op zou leggen. „Vooral ook moet dit overwogen
worden, hoe de jonge plant verzorgd moet worden, opdat de eerste
bloesems des geloofs vrucht kunnen zetten, en opdat zij niet door de
vorst van enigerlei hardheid verwelken.... De goede herder zal hen,
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die misdoen, niet altijd tuchtigen met harde terechtwijzingen, hij
zal vaak trachten, hen te verbeteren met troostende vermaningen." 1
Terecht beriep Alcuin zich hierbij op paus Gregorius. De wenken,
die Gregorius de Grote voorheen de Angelsaksische geloofsverkondigers had gegeven, worden hier door Alcuïn naar elders over-

)

gebracht.
Opmerkelijk is nog, hoe ook hier door het Christendom het
begin ener nationale cultuur in het leven werd geroepen. Gelijk de
oudste monumenten der Duitse literatuur voortkwamen uit het
godsdienstig onderricht, zo kunnen wij het ook hier bij de Slaven
waarnemen. De oudste stukken in de Sloweense taal zijn twee
biechtformules en een biechtpreek, de zogenaamde Freisinger
documenten. De biechtpreek is vervat in een nobele, treffende taal:
zij herinnert aan de Romeinse Christenen, die vroeger in die streken
gewoond hadden: „Nu knielen wij in hun kerken, wij roepen hen
aan, wij drinken hun ter ere, en brengen hun offers tot heil van ons
lichaam en onze ziel. Ook wij kunnen hun gelijk worden, zo wij hun
gelijken door onze werken. Zij hebben de hongerigen gespijsd, de
dorstigen gelaafd, de naakten gekleed. Door zulke werken zijn zij
Gode nabij gekomen; zo moeten ook wij smeken tot de opperste
Vader, tot hij ons wonen laat in zijn rijk." 2
Blijvende resultaten waren er echter onder de Avaren niet te
bereiken. Het volk der Avaren bezat geen innerlijke gedegenheid
meer. Het ging weldra onder in het Slavische volk. Bij de Slaven in
het Alpengebied echter was er duurzame winst te behalen.
Wij kunnen de resultaten der Christelijke geloofsverkondiging
eerst dan naar behoren waarderen, als wij ze in haar geheel overzien.
In de tijd van de ondergang van het West- Romeinse rijk tot de
achtste eeuw viel de zwaarste crisis, die de Kerk door moest maken.
Het grote gevaar, te worden meegesleept in de val van het Romeinse
rijk, was zij gelukkig te boven gekomen. En dat niet alleen. Doordat
zij alleen bleef voortbestaan, is zij het geweest, die de kostelijkste
elementen der oude cultuur, de schatten van klassieke ontwikkeling,
gered heeft voor de nieuwe beschaving, die zich in het westen begon
te vormen. Hoezeer het Christendom daarbij in uiterlijke omvang
toenam, kunnen wij nagaan, als wij de grenzen der Christelijke
wereld in het jaar 400 vergelijken met de grenzen in het jaar 800.
Omstreeks 400 liepen de noordelijke grenzen van het Christelijke
gebied ongeveer langs de Donau en de Rijn. Omstreeks 800 kunnen
we nauwelijks zeggen, dat die grens aan de Beneden -Donau weer
bereikt was; de Bulgaren immers, die ten zuiden van de Beneden Donau woonden, waren toen nog heidenen. Maar aan de Midden)

1) Alcuini epp. 107, 114. M. G. Epp. IV, 154, 164 ss.
2) H a uuc k, KG. II, 480.
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Donau was men toen op zijn minst zeker, dat de oude grens weer
bereikt zou worden. En aan de Boven -Donau en de Rijn had men
die ver overschreden: men had daar alle Duitse stammen tot aan de
Elbe en de Saaie en het Bohemerwoud voor het Christendom gewonnen en stond aan de grens van het Slavische gebied. Op het eerste
gezicht lijkt die winst, voor die vier eeuwen, niet bijzonder groot.
Maar men moet wel bedenken, dat grote gebieden, die verloren
waren gegaan, in die tijd terug werden gewonnen. De heidense
Germanen hadden het Christendom tot aan de Vogezen en de
Somme, in het oosten en het noorden van Gallië, zo goed als uitgeroeid.
De Angelsaksen hadden van de Romeinse Britse kerk niet veel
overgelaten. In de Alpen was het Christendom, gedeeltelijk door
Germanen, gedeeltelijk door Slaven, weggevaagd, op enige schamele
overblijfselen na. Al die streken waren opnieuw veroverd.
Maar nog dreigden er ernstige gevaren. De springvloed van de
Islam had de oudste oorden der Christenheid zo niet ontredderd,
dan toch zo deerlijk overstroomd, dat er van een godsdienstig leven
nauwelijks nog sprake kon zijn. Heel Noord - Afrika en Egypte waren
een prooi van de Islam geworden, Spanje was onder zijn macht
geraakt. En nog was de offensieve kracht der Arabieren niet gebroken.
Zij waren meester op de Middellandse Zee. Van Noord - Afrika en
Spanje uit trachtten zij Italië en Zuid-Frankrijk binnen te dringen.
Klein -Azië lag open voor hun aanvallen. En tegelijk werd de Christelijke wereld van nog twee kanten met een aanval bedreigd: door de
heidense Noormannen, die de noordelijke zeeën beheersten, en door
de Hongaarse ruiterscharen, die aan kwamen rukken uit de vlakte
van de Theiss.
Het was een feit van het allergrootste belang, dat het gelukt was,
eenheid te brengen in de westerse samenleving, vóór die onweerswolken aantrokken en zich samentrokken. Een dubbele eenheid had
zich uit de Romaanse en Germaanse volkeren ontwikkeld: een
staatkundige, onder de heerschappij van Karel de Grote, en een, die
nog duurzamer was, een geestelijke eenheid rondom de Stoel van
Petrus. Was dat nfét gelukt, dan had het Europese westen, met de
kiemen van beschaving, die in zijn bodem rustten, in de negende
eeuw verloren moeten gaan. Het zou echter behouden blijven door
het werk der krachten, die de eerste bloei der westerse beschaving
hadden gewekt.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL
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1927.
Opera L e o n i s edd. P. et H. B a ii e r i n i,
Akademie 1936.
3 din. Venetië 1753 ss. M i g n e P. L. 54-56. Epistulae imperatorum, pontificum aliorum inde ab a.. 367 usque ad a. 553 datae,
Avellana quae dicitur collectio, rec. O. G u e n t h e r. Wenen
Epistolae Romanorum ponti1895-98: Corp. script. eccl. lat. 35.
Epistolae
ficum I (tot Leo I), ed. D. C o u s t a n t. Par. 1721.
J a f f é Ph., Regesta
461 -523, ed. A. T h i e 1. Braunsberg 1868.
pontif. Rom. 2a ed. cur. Loewenfeld, Kaltenbrunner, Ewald. 2 din.
Leipzig 1886 ss. K e h r P. Reg. pontif. Rom. Berlijn 1906 ss. S e e c k 0., Regesten der Kaiser and Papste fur die Jahre 311-476.
Stuttgart 1919.
G r i s a r H., Geschichte Roms and der Papste im Mittelalter.
C a s p a r E., Geschichte des Papsttums,
I. Freiburg i. B. 1901.
S e p p e it F. X., Der Aufstieg des PapstI. Tubingen 1930.
B a t i f f o 1 P.,
turns: Gesch. des Papsttums I. Leipzig 1931.
H a r n a c k A.,
Le siège apostolique (359-450). Paris 1924.
Ueber die Herkunft der 48 ersten Papste: Sitz.-Ber. der Berliner
W u r m H., Die Papstwahl: Vereinsschrift der
Akad. 1904.
G e t z e n y H., Stil and Form der
Górres -Ges. Köln 1902.
Viltesten Papstbriefe. Diss. Tubingen 1922.
0 r o s i u s, Libri VII historiarum adversus paganos, rec.
K. Z a n g e n m e i s t e r. Leipzig 1882: Corp. script. eccl. lat. 5;

Bronnen en Literatuur

427

ed. minor. Leipzig 1889. M é j e a n E., Orose et son apologétique.
Thèse. Strasb. 1862.
S a 1 v i a n u s, Libri VIII de gubernatione Dei, ed. C. H a l m:
Mon. Germ. hist. Auct. ant. I, 1. 1877; ed. P. P a u 1 y: Corp. script.
eccl. lat. 8, 1883; iibersetzt von A. M e y e r: Bibl. der Kirchenváter.
Munchen 1935. Z s c h i m m e r W. A., Salvianus, der Presbyter
von Massilia and seine Schriften. Halle 1875.
E u g i pp i u s, Vita Severini, ed. H. S a up p e: Mon. Germ.
Auct. ant. I, 2, 1877; ed. altera cur. Th. M o m m s e n: Script. rer.
Germ. Berlin 1898; ed. P. K n ó 11: Corp. script. eccl. lat. 9, 2. 1883.
S o m m e r 1 a d Th., Die Lebensbeschreibung Severins als
kulturgeschichtliche Quelle. Leipzig 1903. B a u d r ill a r t A.,
St. Sévérin. Paris 1908.
§ 4. De H. Benedictus en zijn tijd
B e s s e J. M., Les moines d' Orient antérieurs au concile de
Chalcédoine. Par. 1900. B e r ii è r e U., L'ordre monastique des
origines au 12e siècle. 3e éd. Paris 1890. H e u s i K., Der Ursprung
des Monchtums. Tubingen 1937.
Joh. C a s s i a n u s, De institutis coenobiorum et de octo
principalium vitiorum remediis 11. XII; Collationes XXIV ed. M.
P e t s c h e n i g: Corpus script. eccl. lat. 17, 13. 1886-88.
C a e s a r i u s ep. Arelatensis, Ad monachos ; Ad virgines,
Migne, P. Lat. 67; Regula ss. virginum, ed. G. M o r i n. Bonn 1933.
A r n o 1 d C., Caesarius von Arelate and die Kirche seiner Zeit.
Leipzig 1884.

M a 1 n o r y A., St. Césaire, ev. d'Arles. Par. 1894.

M o r i n G., Problèmes relatifs à la règle de S. Césaire : Revue
Bénédictine 44 (1932).
B o e t h i u s, opera. M i g n e P. Lat. 63, 64. De consolatione,
ed. R. P e i p e r, Lips. 1871. G o d e t P., Boèce: Dictionnaire
de théol. cathol. 11 (1905), 918 ss.
Cassiodorus, opera ed. J. Garetius, Venet. 1729;
M i g n e, P. Lat. 69, 70. Variae, ed. Th. M o m m s e n: Mon.
Germ. Auct. ant. XII.
T h o r b e c k e H., Cassiodorus Sen.
Heidelberg 1867. Th i e 1 e H., Cassiodor, seine Klostergrundung
Vivarium and sein Nachwirken: Stud. u. Mitteil. z. Gesch. des
Benediktinerord. 50 (1932).
H ö r 1 e G. H., Fruhmittelalterl.
Monchs- and Klerikerbildung in Italien. Freiburg i. B. 1914.
F r a n z A., M. Aurel. Cassiodorus Senator, Breslau 1872.
P f e i 1 s c h i ft e r G., Der Ostgotenkönig Theoderich d. Gr. and
die katholische Kirche. Munster 1896.
Id., Theoderich d. Gr.
Mainz 1910.
S. B e n e d i c t i Regula monachorum, ed. Cuthbert B u t t e r,
Frib. 1927; B. L i n d e r b a u e r, Bonn 1928. V i t a S. Benedicti
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ex 1. II dialogorum S. G r e g o r ii papae. M i g n e, P. Lat. 66. T o s t i L., Della vita di s. Benedetto. Monte Cassino 1892. H e r w e g e n Il., Der hl. Benedikt. 3. A. Dusseldorf 1926.
B u t 1 e r, Cuthbert, Benedictine Monachisme. London 1919;
deutsche Ubersetzung St. Ottilien 1929.
C a b r o 1, St. Benoit
(Les Saints). 2e éd. Paris 1933.
H ii p i s c h St., Gesch. des
Benediktin. M6nchtums. Freiburg i. B. 1929.
C h a pm a n J.,
S. Benedict and the 6th century, London 1929. Mc L a u g h li n,
Terence P., Le très ancien droit monastique de.... s. Benoit de
Nursie a s. Benoit d'Aniane: Archives de la France monastique 38.
Paris 1933.
Tweede boek
De vorming der westerse cultuurgemeenschap door de
Kerk
Zie de werken met algemene inhoud genoemd op blz. 423 en:
M a n i t i u s M., Gesch. der latein. Literatur des Mittelalters I von
Justinian bis zur Mitte des 13. jahrh. Munchen 1911. W a t t e nb a c h, Deutschlands Geschichtsquellen im M.A. I'. Stuttgart 1904.
F liche A. et Martin V., Hist. de l'Eglise V: L. Bréhier
et R. A i g r a i n, Grégoire le Grand, les Etats barbares et la conquête arabe. 1938. VI: E. A m a n n, L'époque carolingienne. 1937.
D u f o u r c q A., Le christianisme et les barbares. 7e éd. Paris
S c h u b e r t H. v., Gesch. der christl. Kirche im Fruh1932.
mittelalter. Tubingen 1921.
H e f e 1 e C. J. v., Konziliengesch.
II. III. 2. A. Freiburg i. B. 1875 ss. Traduction francaise corrigée et
augmentée par H. L e c l e r c q. Paris 1908-10. D o p s c h A.,
Wirtschaftliche and soziale Grundlagen der europaischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Cásar bis auf Karl d. Gr. 2 Bde. 2. A.
G r u p p G., Kulturgesch. des Mittelalters I. 3.
Wien 1923 ss.
A. Paderborn 1921.
Gutsche G. and Schultze W.,
Deutsche Geschichte von der Vorzeit bis zu den Karolingern. 2 Bde.:
Bibliothek der deutschen Gesch. Stuttgart. 1894-96.
Cambridge
medieval history I-III. Cambr. 1911-21. L o t F., P f i s t e r Ch.,
G a n s h o f L., Hist. du m.-á. I. (Hist. génér. p. G 1 o t z.) Paris
H a 1 p h e n L., Les barbares (Peuples et civilisations).
1928-34.
G o e t z W., Das M.A. bis zum Ausgang der
2e éd. Par. 1930.
Staufer: Propyláen-Weltgesch. III. Berlin 1932.

S c h n ü r e r G.,

Die Anfange der abendlándischen V6lkergemeinschaft : Gesch. der
führenden Volker 11. Freiburg i. B. 1932. B u h 1 e r I., Deutsche
G i n t e r H., Deutsche Kultur.
Geschichte I. Berlin 1934.
Munchen 1932.
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§ 1. Het Germaanse Arianisme en het Romeinse Christendom
S c h u b e r t H. v., Das alteste germanische Christentum and
der sog. Arianismus der Germanen. Tubingen 1909. Id., Staat
and Kirche in den arianischen Konigreichen and im Reiche Chlodwigs. Munchen 1912. S c hm i d t L., Allgemeine Gesch. der
germ. Volker bis zur Mitte des 6. Jahrh. Munchen 1909. Id.,
Gesch. der deutschen Stámme bis zum Ausgang der Vólkerwanderung. 2 Bde. Berlin 1910-18. 12: Die Ostgermanen. Munchen 1934.
Id., Die germanischen Reiche der Vólkerwanderung. 2. A.
Wissenschaft and Bildung. Leipzig 1918. W i e t e r s h e i m
E. v. - D a h n F., Gesch. der Volkerwanderung. 2 Bde. 2. A. Leipzig
1880 s. D a h n F., Die K6nige der Germanen. 12 Bde in verschiedenen Auflagen. Leipzig 1870 bis 1911.
M a n s i o n J., Les origines du christianisme chez les Goths:
S t r e i t b e r g W., Die gotische
Analecta Bolland. 33 (1914).
Bibel. 2 Bde. Heidelberg 1908-10. V i g i 1 i u s (Bissch. v.
Thapsus), Contra Arianos, Sabellianos et Photinianos. M i g n e, Pat.
Lat. 62. F u 1 g e n t i u s (Bissch. v. Ruspe), Contra Arianos ad
Thrasamundum regem Vandalorum. M i g n e, P. L. 65. V i c to r
(Bissch. v. Vita), Historia persecutionis Africae provinciae: Mon.
Germ. Auct. ant. III, 1, ed. C. H a 1 m; Corpus script. eccl. lat. 7,
ed. M. P e t s c h e n i g. A v i t u s (Bissch. v. Vienne) opera:
Mon. Germ. Auct. ant. VI, ed. R. P e i p e r; U. Chevalier,
Oeuvres completes, Lyon 1890. Apollinaris S i d o n i u s
(Bissch. v. Clermont), Epistulae et carmina: Mon. Germ. Auct. ant.
VIII, ed. Ch. Lu e t j oh ann. Martinus (Bissch. v. Braga),

De correctione rusticorum, ed. C. P. C a s p a r i, Christiania 1883.
H y d a t i u s de Lamego, Chronicon : Mon. Germ. Auct. ant.
XI, ed. Th. Mommsen. Johannes Biclarensis
(Bissch. v. Gerona), Chronicon : Mon. Germ. Auct. ant. XI, ed. Th.
M o m m s e n. I s i d o r u s (Bissch. v. Sevilla). Opp. ed. F.
A r e v a 1 u s, 7 dln. Rome 1797 ss. M i g n e, P. Lat. 81-84; Historia
Gothorum; Chronica: Mon. Germ. Auct. ant. XI, ed. Th. M o m ms e n.
P a u 1 u s D i a c o n u s, Historia gentis Langobardorum, ed.
G. Wait z: Mon. Germ. Script. rer. Langobard. Greg or i us
Magnus papa, opera: M i g n e, P. L. 75-79; Epist. ed. P. E w a 1 d
et L. M. H a r t m a n n: Mon. Germ. Epp. I. Lex Romana
Visigothorum, ed. G. H a e n e 1. Leipzig 1847. Leges Visigothorum ed. K. Z e u m e r: Mon. Germ. Leg. Sect. I, t. 1. 4 0 • 1902.
Leges Burgundionum ed. S a 1 i S: Mon. Germ. Leges I, 2. 4 0 • 1892.
Leges Langobardorum. Edictus Theoderici, ed. F. B 1 u h m e:
Mon. Germ. Leges fol. IV, V, 1869, 1875. M a n s i, Conciliorum
collectio IX-XII. M a r t r o y e F., L'occident a 1'époque byzan-
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tine, Goths et Vandales. Paris 1904.
P f e ii s c h i ft e r G.,
Theoderich d. Gr. and die katholische Kirche. Munster 1896.
Id., Theoderich d. Gr., Mainz 1910.
Z e ill e r J., Les églises
ariennes de Rome a l'époque de la domination gothique: Mélanges
Id., Etude sur l'arianisme en
d'archéol. et d'hist. XXIV (1904).
Italie a l' époque ostrogothique et à l' époque lombarde. Ibid. XXV
S c h m i d t L., Gesch. der Wandalen. Leipzig 1901. --(1905).
G ö r r e s F., Kirche and Staat im Vandalenreiche : Deutsche Zeitschr. für Geschichtswiss. 1893.
L e c 1 e r c q H., L'Afrique
chrétienne, 2 t., 2e éd. Paris 1904.
S e c r é t a n E., Le premier
royaume de Bourgogne. Lausanne 1868.
J a h n A., Gesch. der
Burgundionen and Burgundiens. 2 Bde. Halle 1874. B i n d i n g
C., Gesch. des burgundischen Konigreiches. Leipzig 1874. S c h u b e r t H. v., Die Anfánge des Christentums bei den Burgundern: Sitz.-Ber. der Heidelberger Akademie 1911. H e 1 f f e r i c h
A., Der westgotische Arianismus and die spanische Ketzergeschichte.
Berlin 1860. M a g n i n E., L'église visigothique au VIIe siècle,
L e c 1 e r c q H., L'Espagne chrétienne. 2e éd. Par.
Par. 1912.
1906. - G ó r r e s F., Kirche and Staat im Westgotenreich bis auf
Leovigild : Theol. Studien and Kritiken 1893. Z i e g 1 e r A. K.,
Church and State in Visigothic Spain. Washington 1930. G a r c i a
V i 11 a d a Z., Historia ecclesiastica de Espana II. Madrid 1932 v.
D u c h e s n e L., Les évêchés d'Italie et 1'invasion lombarde:
Mélanges d'archéol. et d'hist. XXIII (1903), XXV (1905). B 1 a s e 1
C., Die kirchl. Zustánde Italiens zur Zeit Gregors d. Gr.: Archiv
Id., Ubertritt der Langobarden
für kath. Kirchenrecht 84 (1904).
zum Christentum. Ibid. 83 (1903).
H o d g k i n Th., Italy and
her invaders 8 t. 9 din. Oxford 1879 ss.; 2d ed. 1892 ss.
G ab o t t o F., Storia della Italia occidentale nel medio evo I. Pinerolo
H a r t m a n n L. M., Gesch. Italiens im Mittelalter II.
1911.
B r u n n e r H., Deutsche Rechtsgesch. 12.
1, 2. Gotha 1900-02.
Munchen 1906. II 2 , bearb. von Cl. v. Schwerin, 1927.
S c h r o d e r R., Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. Leipzig 1922. H a 1 b a n A. v., Das rom. Recht in den germanischen Volksstaaten.
3 Bde. Breslau 1899-1907.
§ 2. Het katholieke Frankische rijk in de zesde eeuw
M o 1 i n i e r A., Les sources de l'hist. de France I. P. 1901.
Concilia aevi Merovingici ed. F. M a a s s e n: Mon. Germ. Legum
sectio III. 1893. Epistolae Merov. et Karolini aevi I: Mon. Germ.
Scriptores rer. Meroving. T. I-VII: Mon. Germ.
Epp. III 1892.
1885-1920. In dl. I: G r e g o r i i Turonensis opp. ed. W. Arndt
et B. K r u s c h. Formulae merovingici et Karolini aevi, ed. K.
Zeumer: Mon. Germ. 1886. Venantii Fortunati
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opp. ed. F. L e o et B. K r u s c h: Mon. Germ. Auct. ant. IV, 1.
1881.
C a e s a r i u s ep. Arelatensis, opp., studio et diligentia
D. Germani M o r i n. Vol. I, P. 1. 2. Maretioli 1937. Lex Salica
ed. H. G e f f c k e n. Leipzig 1898.
D u c h e s n e L., Fastes
épiscopaux de l'ancienne Gaule. 3 t. Paris 1894-1915.
L o e b e 11
J. W., Gregor von Tours and seine Zeit. 2. A. Leipzig 1869. A r n o 1 d C., Caesarius von Arelate and die gallische Kirche seiner
Zeit. Leipzig 1894. M a 1 n o r y A., St. Césaire, évêque d'Arles.
Paris 1894. M e y e r Wilh. aus Speyer, Der Gelegenheitsdichter
Venantius Fortunatus: Abhandl. der Ges. d. W. zu Gottingen. Phil.
hist. Kl. N. F. IV (1901). K o e b n e r R., Venantius Fortunatus,
seine Personlichkeit and seine Stellung in der geistigen Kultur des
Merovingerreiches. Leipzig 1915. K u r t h G., Clovis. 3e éd.
Paris 1923.
Id., Ste Clotilde. 4e éd. Paris 1898 (Les Saints).
Over Clovis' doop: B. K r u s c h: Neues Archiv 49 (1932); L.
S a 1 t e t, Bulletin de littér. ecclés. 33 (1932); von den S t e i n e n W.,
Hist. Jahrb. 53 (1932), Mitteil. des ósterreich. Instit. Erganzungsbd.
12 (1933); L. L e v i 11 a i n, Rev. d'hist. de l'église de France 21
(1935).
H a u c k A., Kirchengesch. Deutschlands. I 6 Leipzig
1922. Id., Bischofswahlen unter den Merowingern. Erlangen 1888.
C. de C 1 e r c q, La législation religieuse francaise de Clovis à
W i e r u s z o w s k i H.,
Charlemagne 507-814. Louvain 1936.
Die Zusammensetzung des gallischen and frankischen Episkopates
bis zum Vertrag von Verdun: Bonner Jahrbucher 127 (1922).
V a ca n d a r d E., Les élections épiscopales sous les Mérovingiens :
Id., L'idolátrie en Gaule au
Revue des questions hist. 63 (1898).
VIe et au VIIe s. Ibid. 65 (1899).

U e d i n g L., Gesch. der

Klostergrundungen der fruhen Merowingerzeit. Berlin 1935. D a h n F., Die Kónige der Germanen VII, 1-3; Die Franken unter
den Merowingern. Leipzig 1894-95. W e y 1 R., Das frankische
Staatskirchenrecht zur Zeit der Merowinger. Breslau 188 (1935).
Untersuch. z. deutsch. Staats- u. Rechtsgesch. 27. L ó n i n g E.,
Gesch. des Kirchenrechts II: Das Kirchenrecht im Reiche der Merowinger. Strassburg 1878.
W a i t z G., Deutsche Verfassungsgeschichte II 3 . Berlin 1882. F u s t e 1 d e C o u 1 a n g e s N. D.,
Hist. des institutions politiques de l'ancienne France. 1: La monarchie franque. 3e éd. Paris 1912. 5: L'invasion germanique et la fin
de l'empire. 3e éd. Paris 1911. B e r n o u 11 i C. A., Die Heiligen
der Merowinger. Tubingen 1900. S t u t z U., Gesch. des kirchl.
Benefizialwesens I. Berlin 1895. S c h a u b F., Studien zur Gesch.
der Sklaverei im fruhen Mittelalter. Berlin 1913.
Marignan
A., Etudes sur la civilisation francaise. T. I: La société mérovingienne. T. II: Le culte des saints sous les Mérovingiens. Paris 1899.
I m b a r t d e 1 a T o u r P., Les paroisses rurales dans l'ancienne France: Revue hist. 60, 61 (1896).
P i r e n n e H., De
29. S c h n u r e r. Kerk en Beschaving. I.
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1'état de i'instruction des laïques a 1'epoque mérovingienne : Revue
bénédictine 46 (1934). L e s n e E., Histoire de la propriété ecclésiastique en France. T. ier: Epoques romaine et mérovingienne :
Memoires et travaux p. p. des professeurs de Lille. Fasc. VI Lille
1910. L a v i s s e E., Histoire de France. II, 1. Paris 1903.
A u r i a c J. d', La nationalité francaise. Paris 1913.
§ 3. Het werk der Ierse geloofspredikers. Het verval der
Frankische Kerk

K e n n e y J. F., The sources for the early history of Ireland. I.
New York 1929. G ii d a s Th., De excidio et conquestu Britanniae, ed. Th. M o m m s e n: Mon. Germ. Auct. ant. XIII. Hisperica famina, ed. F. J e n k i n s o n. Cambridge 1908. The
tripartite life of Patrick with other documents: Rer, brit. medii aevi
SS., ed. Whitley S t o k e s. 2 din. London 1887. Libri S. Patricii,
ed. Newport J. D. W h it e: Proceedings of the R. Ir. Acad. XXV
sect. C. 1905. Adamnani Vita S. Columbae: A. SS. Jul. II, ed.
J. T. F o w 1 e r. Oxford 1894.
G o u g a u d L., Les chrétientés celtiques. 2e éd. Paris 1911.
R y a n J.,
-- Id., Christianity in Celtic lands. London 1932.
Irish Monasticism. Origins and early development. London 1931.
Z i m m e r H., Ueber die Bedeutung des irischen Elementes fur
die mittelalterliche Kultur: Preuss. Jahrbucher Bd. 59 (1887).
Id., Keltische Kirche: Realenzyklopädie fur protestantische Theol. u.
Kirche X 3 , 1901. Id., Galliens Anteil an Irlands Christianisierung
im 4. u. 5. Jahrh. u. altirischer Bildung : Sitz.-Ber. der Berliner Akad.
Id. Sprache and Literatur der Kelten: Die Kultur
1909. S. 543 ff.
G o u g a u d L., Les scribes
der Gegenwart I, Abti. XI, 1.
monastiques d'Irlande au travail: Rev. d'hist. ecclés. 27 (1931).
M e y e r Kuno, Die irisch- gallische Literatur: Die Kultur der
Id., Bruchstucke der álteren Lyrik Irlands:
Gegenwart. 1909.
S c h u it z e
Abhandl. der Berliner Akad. Phil. hist. Ki. 1919.
W., Die Bedeutung der iro-schottischen Mónche fur die Erhaltung
and Fortpflanzung der mittelalterlichen Wissenschaft: Zentralblatt
fur Bibliothekswesen VI (1889). R o g e r M., L'enseignement
des lettres classiques d'Ausone a Alcuin. Paris 1905. R o b e r t B.,
Etude critique sur la vie et l'oeuvre de St. Patrick. Paris 1883.
B u r y J. B., The life of St. Patrick and his place in history. London
B e 11 e s h e i m A., Gesch. der kath. Kirche in Irland I.
1905.
Mainz 1890. Id., Gesch. der kath. Kirche in Schottland I. Mainz
1883. -- F u n k F. X., Zur Gesch. der altbrit. Kirche: Hist. Jahrbuch
Pfister K., Irische Buchmalerei. Potsdam 1930.
IV (1883).
Porter A. Kings 1 e y, The crosses and culture of Ireland.
New Haven 1931.
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W a s s e r s c h 1 e b e n H., Die Bussordnungen der abendlandischen Kirche. Halle 1851. Id., Die irische Kanonensammlung.
2. A. Leipzig 1851.
J u n g m a n n J. A., Die lat. Bussriten in
ihrer geschichtl. Entwicklung. Innsbruck 1933.
Z e t t i n g e r J.,
Das Poenitentiale Cummeani : Arch. f. kath. Kirchenrecht 82 (1902).
F o u r n i e r P., Etudes sur les pénitentiels : Revue d'hist. et de
litter. relig. VI-IX (1901 ss.). Id., De l'influence de la collection
canonique irlandaise sur la formation des collections canoniques:
Nouv. revue hist. du droit francais et étranger XXIII (1899). Id.,
Le liber ex lege Moysi et les tendances bibliques du droit canonique
irlandais: Revue celtique XXX (1909). Uitgaven van O. S e eb a s s: Regula Monachorum s. C o 1 u m b a n i abbatis. Regula
coenobialis s. C o Lu m b a n i abb. Ordo s. C o l u m b a n i de vita
et actione monachorum. Poenitentiale C o 1 u m b a n i. Zeitschr.
fur Kirchengesch. XIV, XV (1894 v.), XVII (1896). C o 1 u mb a n i Epp., ed. W. G u n d 1 a c h: Mon. Germ. Epp. III, 154 ss.
J o n a e Vitae s. Columbani 11. II, ed. B. K r u s c h: Mon. Germ.
SS. rer. Mer. IV et SS. rer. Germ. 1905. ' M a r t i n E., St. Colomban (Les Saints), Par. 1905. L a u x J. J., Der hl. Columban.
Freiburg i. B. 1919. M a 1 n o r y A., Quid Luxovienses monachi
ad regulam monasteriorum et ad communem ecclesiam profectum
contulerint. Par. 1894.
G o u g a u d L., L'oeuvre des Scotti dans
1'Europe continentale: Revue d'hist. ecclés. IX (1908). L e v i s o n
W., Die Iren and die frankische Kirche: Hist. Zeitsch. 109 (1912).
Vitae s. Galli, Fridolini, Hrodberti, Haimrhammi et Corbiniani, Kiliani, Audomari,
Am a n d i, E ii g ii: Mon. Germ. SS. - rer. Merov. III-VI. F i n s t e r w a 1 d e r P. v., Die Wege and Ziele der irischen and
angelsáchsischen Mission: Zeitschr. fir Kirchengesch. 47 (1928).
S a u e r E., Die Anfange des Christentums and der Kirche in Baden:
Neujahrsblatter der Bad. hist. Kommission. Heidelberg 1911. —
B i g e 1 m a i r A., Die Anfnge des Christentums in Bayern: Festgabe Knopfler, Munchen 1907. B a u e r r e i s s R., Irische
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Eerste boek
Romeinse geest en Kerk de pijlers der westerse beschaving
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in mediaeval culture, N.Y. 1935. V ij v e r A. v. d., Les institutions de Cassiodore et sa fondation a Vivarium, Rév. Bén. 53 (1941).
B a r d y G., Cassiodorus et la fin du monde ancien, Année théol. 6
B e s s e 1 a a r J. v. d., Cassiodorus Senator en zijn variae,
(1945).
diss. Nijm. 1945. S u e 1 z e r M. J., Le Clausule in Cassiodorus,
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door de monniken v. d. St. Paulusabdij v. Oosterhout, Roermond 1947.
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K., Die Bedeutung der Frau fur das fruhe Christentum der Germanen, St. d. Zeit 138 (1941). K e n n a St. Mc, Paganisme and
pagan survivals in Spain up to the fall of the Visigothic Kingdom,
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§ 2. Het katholieke Frankische rijk in de zesde eeuw
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§ 3. Het werk der Ierse geloofspredikers. Het verval der
Frankische Kerk
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446Aanvulling op Bronnen en Literatuur

Edinb. 1937. D o u g 1 a s S i m p s o n W., Saint Ninain and the
origins of the Christian Church in Scotland, Edinb. 1940. K i 1 g e r
L., Bekehrungsmotive in der Germanenmission, Z.f. Wiss.-Wsch. 27
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Vita Bavonis, O.G.E. 15 (1941).
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v. Utrecht sedert Bonifacius tot de regering van bisschop Adelbold,
H.T. 10 (1931). M u 11 e r S. en B o u m a n A. E., Oork.boek
van het Sticht Utrecht, Utrecht 1920, no 35.
§ 6. Rome's afscheiding van Byzantium. De aanval van de
Islam
V o i g t K., Staat u. Kirche von Konstantin d. Gr. bis zum Ende
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eeuws Christendom, Den Haag 1907-'ll. V o i g t K., Die Karolingische Klosterpolitik u. der Niedergang des Westfrank. Kónigs
turns. Stuttg. 1917. K 1 e t 1 e r P. ,Karl der Grosse u. die Grundlegung des deutschen Kultus, Hist. Bl. 7. Heft 3.
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